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ΚΑΝΑΔΑΣ

Pierre Poilievre: Ο νέος πολιτικός
αντίπαλος του Justin Trudeau

ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης: «Τερατογένεση
μία κυβέρνηση 4 κομμάτων»
Ανδρουλάκης: «Τερατογένεση είναι
η αποστασία του 1965 και το ‘βρώμικο’ 1989»

• Οι δηλώσεις των δύο ηγετών στη ΔΕΘ

Οι στόχοι
του νέου ηγέτη
των Συντηρητικών...

...και η αντίδραση
των Φιλελεύθερων

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΕΛΛΑΣ – ΓΑΛΛΙΑ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Κοινό μήνυμα Μητσοτάκη – Μακρόν
για την τουρκική προκλητικότητα
•Στην Ελλάδα τα δύο πρώτα F-16 Viper
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ΚΑΝΑΔΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 11, 16-17

Μείωση
της απασχόλησης
τον Αύγουστο
•Μικρή αύξηση
του ποσοστού
ανεργίας μετά
από 7 μήνες

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Β’:
21/4/1926 – 8/9/2022

Οι αλλαγές στο
παλάτι, ο νέος
βασιλιάς Κάρολος,
η σχέση του με την
Ελλάδα και το μέλλον
της μοναρχίας
• Εθνική εορτή στον Καναδά

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
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Epic Galaxy. Epic Network.

Visit planetemobile.ca
to see all current offers

MONTREAL
2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884
9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999
Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949
Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288
7600 Boul Viau, Unit 331
(514) 376-6667
NORTH SHORE
Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081
Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403
SOUTH SHORE
Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Get Samsung Galaxy S22 Ultra
on Canada’s largest & Most Reliable 5G network1 for

Centre Valleyfield
50, Dufferin
450-373-0519
LANAUDIERE
Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014
OUTAOUAIS
Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

on approved credit with financing and a
Rogers InfiniteTM plan.2

Offer subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1 Rogers was ranked first in the umlaut Mobile Data Performance audit in Q2, 2021. Rogers achieved Best In Test in the umlaut Mobile Network Benchmark Canada for 2021.
Visit https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. 2 0% APR on approved credit with a financing agreement (FA) and a Rogers Infinite plan. A down payment may be required based
on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated your outstanding financing balance becomes due. If your wireless plan is cancelled, the outstanding
financing balance becomes due. The promo credit (if applicable) will end in both cases. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an affiliate used under license. © 2022 Rogers Communications.
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Pierre Poilievre ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών

«Θα μετατρέψουμε τη θλίψη σε ελπίδα» | Η κυβέρνηση απαντά με νέα βοηθήματα

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Τ

ξευσε «πυρά» κατά της οικονομικής και
δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων, καθώς και για το
φόρο του άνθρακα που αύξησε την τιμή
των καυσίμων.
«Όχι στις αυξήσεις φόρων, και θα πρέπει
να μειώσουμε το κόστος ζωής για τους Καναδούς», είπε στην ομιλία του.
Ο επί χρόνια βουλευτής, που κέρδισε μια
συντριπτική νίκη, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον πρωθυπουργό
και τον σκληροπυρηνικό συνασπισμό του
με το NDP, εάν εξυπηρετεί τα συμφέροντα
των Καναδών.
Αλλά δε θα υπάρξει συμβιβασμός σε
αυξήσεις φόρων: «οι Συντηρητικοί δε θα
υποστηρίξουν ποτέ νέους φόρους και θα
παλέψουμε με νύχια και με δόντια για να
σταματήσουμε το συνασπισμό να το κάνει
αυτό», δήλωσε.
Κάνοντας έναν παραλληλισμό μεταξύ
του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού μιας οικογένειας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφεύγει τα ελλείμματα και ότι κάθε δολάριο που δαπανάται πρέπει να προέρχεται
από ένα δολάριο που εξοικονομείται.
«Θέλω να κάνω τον Καναδά μια χώρα
όπου η κυβέρνηση είναι ο υπηρέτης των
πολιτών» είπε.

ο Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, 70.000
μέλη του συντηρητικού κόμματος
εξέλεξαν ως αρχηγό, το βουλευτή και
πρώην υπουργό επί κυβέρνησης Harper,
Pierre Poilievre (φωτ. πάνω), με ποσοστό
68%, έναντι του 16% που πήρε ο αντίπαλος του, πρώην φιλελεύθερος πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Jean Charest. Σημειώνουμε ότι ο Γερουσιαστής Λεωνίδας
Χουσάκος ήταν συν-υπεύθυνος για την
εκλογική εκστρατεία του συντηρητικού «ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ
ηγέτη.
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
Ο Pierre Poilievre επικοινώνησε, τη ΔευΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ POILIEVRE
τέρα 12 Σεπτεμβρίου, με συντηρητικούς
Στην ομιλία του προς τα μέλη του κόμμα- βουλευτές και γερουσιαστές από το Κετος, ο Poilievre τόνισε ότι «η αποστολή του μπέκ, μια και η συντριπτική πλειοψηφία
ως αρχηγός των Συντηρητικών, θα είναι είχε υποστηρίξει τον ηττημένο αντίπαλό
να μετατρέψει τον πόνο (των Καναδών) του, Jean Charest.
σε ελπίδα, πόνος που έγινε πιο αισθητός, Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ο
λόγω των οικονομικών δεινών που προκα- βουλευτής Pierre Paul-Hus (ο μοναδικός
λεί ο πληθωρισμός».
που υποστήριξε τον Poilievre) ανέφερε
Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμμα- ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Κετος του Καναδά ανέφερε χαρακτηριστικά, μπέκ είναι σημαντική για το νέο αρχηγό.
ότι γνώρισε νέους γύρω στα τριάντα τους Σύμφωνα με το βουλευτή Paul-Hus, οι

ΑΠΩΝ Ο RAYES
Ο βουλευτής Alain Rayes, ο οποίος ήταν
πρόεδρος της εκστρατείας στο Κεμπέκ για
τον κ. Charest, απουσίαζε από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Κεμπέκ, καθώς και από την εθνική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε
την αποχώρησή του από το κόμμα, διότι
δεν αποδέχεται την πολιτική και τις τάσεις
του Polievre ως αρχηγό και πλέον θα είναι
ανεξάρτητος βουλευτής.

«Να επικεντρωθεί εκ νέου το μήνυμα σε
οικονομικά ζητήματα και να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες μετά
από ένα «επώδυνο» καλοκαίρι» ήταν το
γενικό συμπέρασμα της σύσκεψης.
Είναι γνωστό, ότι το φετινό καλοκαίρι
ήταν επώδυνο για τους φιλελευθέρους
βουλευτές, προπαντός μετά το επεισόδιο
της κρίσης διαβατηρίων, τις καθυστερήσεις στη χορήγηση βίζας και τα προβλήματα στα αεροδρόμια.
Ήταν πολύ μεγάλη η δυσαρέσκεια που
εξέφρασαν και εκφράζουν ακόμα οι ποΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
λίτες στα τοπικά γραφεία των βουλευτών
Καθώς οι συντηρητικοί ψήφιζαν ποιος κάθε εκλογικής περιφέρειας σε όλη τη
θα τους οδηγήσει στις επόμενες εκλογές, χώρα.
τα εκλεγμένα μέλη του Φιλελεύθερου
Πέρα όμως από την παροχή υπηρεσιών
Κόμματος του Καναδά (PLC) βρισκόντου- στον πληθυσμό, τα μέλη πιστεύουν ότι η
σαν σε σύσκεψη στο Saint Andrews του κυβέρνηση πρέπει γρήγορα να επαναπροNew Brunswick, για να ετοιμαστούν κα- σανατολίσει τις προτεραιότητές της και το
ταλλήλως όταν ανοίξει η βουλή στις 20 μήνυμά της.
Σεπτεμβρίου.
Επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η σω► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 21
στή αντιμετώπιση στον Pierre Poilievre.
Επί 34 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com

514.903.9000

Andreas

Michalopoulos
and associates
with
over

30

YEARS
EXPERIENCE

For all your needs in Greece

Ο Polievre (στο μέσον) με την ομάδα υποστήριξης του Κεμπέκ.
Μπροστά του γονατιστός, ο γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος.

που έχουν κάνει ό,τι τους ζητήθηκε και
που πρέπει ακόμα να μένουν στο υπόγειο
των γονιών τους, αφού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι.
Επανέλαβε επίσης, ότι οι γονείς έπρεπε
να τροποποιήσουν τη διατροφή των παιδιών τους για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να
γεμίσουν βενζίνη ή ακόμα και να αγοράσουν ρούχα που χρειάζονται τα παιδιά.
Ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών εκτό-

βουλευτές του Κεμπέκ εντυπωσιάστηκαν
πραγματικά, όταν είδαν ότι η πρώτη πράξη του Pierre Poilievre ήταν να συναντήσει
την κοινοβουλευτική ομάδα του Κεμπέκ
και να είχε συζήτηση με όλους, έναν προς
έναν.
Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κεμπέκ, Bernard Généreux, ανέφερε ότι αυτή η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν τρία τέταρτα της ώρας. «Μας άκουσε.
Ήρθε να ακούσει τους πάντες».

-

Real Estate Management
Taxation Representation
Wills & Estate Planning
Pension Services
International Consultant
Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co
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Εσείς τι λέτε;

Η

του Μιχάλη Τελλίδη

ΜΟΝΑΡΧΙΑ

Ένας ξεπερασμένος θεσμός;

Ο

θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, της μακροβιότερης
μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο μεγαλύτερος γιος της Κάρολος, ο πρώην πρίγκιπας της Ουαλίας, ανακηρύχτηκε και επίσημα βασιλιάς και αρχηγός κράτους για
14 βασίλεια από τα συνολικά 56 κράτη που απαρτίζουν τη Βρετανική Κοινοπολιτεία, μεταξύ των οποίων και ο Καναδάς.
Η Κοινοπολιτεία είναι μία εθελοντική – ελεύθερη ένωση ανεξάρτητων κρατών, πρώην αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Από αυτά τα κράτη, τα 15 (συμπεριλαμβανομένου του Καναδά),
έχουν ως αρχηγό κράτους το Βρετανό μονάρχη.
Ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα του καναδικού πληθυσμού, έχει
αρνητική άποψη για την μοναρχία. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Research Co., σχεδόν οι μισοί Καναδοί θα προτιμούσαν να
έχουν εκλεγμένο αρχηγό κράτους, ενώ μόνο ένας στους πέντε τάσσεται υπέρ της μοναρχίας.
Στη διαδικτυακή πανκαναδική έρευνα ενός αντιπροσωπευτικού
εθνικού δείγματος, μόνο το 21% των Καναδών λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη το σύνταγμα του Καναδά, θα προτιμούσε η χώρα να
παραμείνει μοναρχία.
Ποσοστό 49% των Καναδών προτιμούν ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος με έναν εκλεγμένο ηγέτη. Το ποσοστό στο Κεμπέκ
ανέρχεται στο 59%.
Οι Καναδοί που ψήφισαν το Φιλελεύθερο και το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα στις περσινές ομοσπονδιακές εκλογές, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις, πιθανότητα θα προτιμούσαν να έχουν εκλεγμένο
αρχηγό κράτους (ο καθένας με ποσοστό 51%) από εκείνους που
ψήφισαν για το Συντηρητικό Κόμμα (45%).
Τον τελευταίο καιρό, οι απόψεις των Καναδών για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν διαμορφωθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα,
η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ είχε την εύνοια του 64% των Καναδών,
σημειώνοντας πτώση κατά τέσσερις μονάδες.
Η βαθμολογία μειώθηκε δραματικά για τον Πρίγκιπα Χάρι (50%)
και τη Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ (44%).
Περίπου τρεις στους πέντε Καναδούς έχουν θετικές απόψεις για
την Αικατερίνη, τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ (60%) και τον Πρίγκιπα
Γουίλιαμ (58%).
Στη χαμηλότερη σειρά προτίμησης βρίσκονται ο νέος βασιλιάς
Κάρολος (35%) και η σύζυγός του Καμίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης (27%).
Το ένα τρίτο σχεδόν των Καναδών (34%) θα ήθελε να έβλεπε τον
πρίγκιπα Γουίλιαμ να έπαιρνε τη θέση του βασιλιά από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Μεταξύ των Καναδών που εκφράζουν προτίμηση
για τη συνέχιση της μοναρχίας, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θεωρείται ως
ανώτερη επιλογή από το νυν βασιλιά Κάρολο (50% έως 36%).
Το 2021, η Μοναρχική Ένωση του Καναδά εξέδωσε την τριετή
έρευνά της για το κόστος της μοναρχίας και κατά μία εκτίμηση, το
στέμμα στοιχίζει στον Καναδά πάνω από 58 εκατομμύρια δολάρια
κάθε χρόνο.
Συγκεκριμένα, οι Καναδοί φορολογούμενοι κατέβαλαν το 2020
για το στέμμα 58.749.485,52 δολάρια. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το γραφείο του γενικού κυβερνήτη, τα έξοδα των υποδιοικητών, οι μετακινήσεις και η ασφάλειά τους.
Γεγονός πάντως είναι, ότι το επίμαχο θέμα του μέλλοντος της μοναρχίας έχει αποκτήσει αυξημένη προσοχή, όχι μόνο στον Καναδά
αλλά και αλλού σε ολόκληρη την πρώην Βρετανική Αυτοκρατορία...
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Οι ερπύστριες τής
καθεστωτικής ορθότητας

νέα ηθική τάξη πραγμάτων, επιβάλλεται δια
πυρός και σιδήρου, δια της Θρησκείας της
πολιτικής ορθότητας, προβάλλοντας επισταμένως έναν «αντεστραμμένο κόσμο» εκ της ιστορικής συνέχειας των κοινωνιών, βασιζόμενο εις τα
υποκειμενικά δικαιώματα που τα άτομα αντλούν
από τη φυσική κατάσταση και ως εκ τούτου μονομερώς θεμελιωμένο, εις το «φετιχισμό» της ιδεολογίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το νεοπαγές τούτο ηθικό δόγμα των πολιτικών ελίτ,
καθιστά ανυπερθέτως, τις σύγχρονες κοινωνίες
δήθεν «υπερ-ανεκτικές» και άκρως «ηθικιστικές»,
με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση εις την
κοινωνία, διότι καθαγιάζεται και επιβάλλεται μία
αντι-επιστημονικά και ανεπέρειστα μονολιθική, καθεστωτική άποψη, ως αυθαίρετα η μοναδικά ορθή,
εξοβελίζοντας ευθέως οιαδήποτε έτερη άποψη, η
οποία δαιμονοποιείται αναιτιολόγητα και άκριτα,
υπό των μηχανισμών του συστήματος, απλώς και
μόνο επειδή αντίκειται καταδήλως εις την επιβεβλημένη καθεστηκυία άποψη.
Ο σημερινός χαίνων διχασμός της κοινωνίας, εξ
αφορμής της πανδημίας και η τρώση του δικαιώματος εις την εργασία χάριν της δημόσιας υγείας,
δηλαδή η στυγνή στέρηση του μέσου βιοπορισμού
του πολίτου επειδή αρνείται αιτιολογημένα να συναινέσει προς μία ιατρική πράξη, αποτελεί ανυπερθέτως το νεοπαγή ολοκληρωτισμό, της αυθεντικής
πολιτικής ορθότητας η οποία τιμωρεί και περιθωριοποιηθεί όποιον εναντιώνεται και η συνακόλουθη
απειθής του στάση εξικνείται πέραν του «ενάρετου
κύκλου» της επικρατούσης δόξης της μοναδικής
καθεστωτικής σκέψεως.
Ο καινοφανής ολοκληρωτισμός, κείται εγγύς, διότι η προκρούστεια πολιτική ορθότητα, συνιστά την
επίδοξο άμεσο κληρονόμο της μεσαιωνικής – σκοταδιστικής Ιεράς εξετάσεως, η οποία αποδυόταν
λυσσωδώς κατά της οιονεί αιρέσεως, εντοπίζοντας
τις κακές σκέψεις, τηρουμένων των αναλογιών σήμερα, ο αντιφρονών, εξομοιώνεται προς τον εχθρό,
«τον Διάβολο», το κακό, το οποίο επιβάλλεται να
εξουδετερωθεί δια τις αιρετικές του απόψεις, διότι
μολύνει δια της διαδόσεώς των (νοείται των απόψεων αυτών), τους πιστούς αυθέντες της αλήθειας.
Εν κατακλείδι, όποιος δεν ενστερνίζεται το κίβδηλο δόγμα της «Ορθόδοξης πολιτικής ορθότητας»
του συστήματος, λογίζεται ως επονείδιστος αιρετικός, κακός, δαίμων, εγκληματίας σκέψης, τρομοκράτης, τούτα είχαν ήδη κατά ορισμένο τρόπο προβλεφθεί υπό του Όργουελ, το 1984, η νέα Ομιλία
είναι το λεξιλόγιο το οποίο επιβάλει η Εξουσία στου
υπηκόους τού κράτους, προκειμένου κατ’ αρχάς να
ελέγξει τη σκέψη τους και τελικώς να την καταργήσει: «Ο όλος σκοπός της Νέας Ομιλίας είναι να
στενέψει τα όρια της σκέψης. Στο τέλος θα κάνουμε
κυριολεκτικά αδύνατο το έγκλημα της σκέψης, γιατί
δε θα υπάρχουν λέξεις για να το εκφράσει κανείς.
Κάθε γενική έννοια που μπορεί ποτέ να χρειαστεί
θα καλύπτεται με μία μόνο λέξη, το νόημα της
οποίας θα είναι αυστηρά καθορισμένο και όλες οι
παραπλήσιες της έννοιες θα έχουν εκλείψει και ξεχαστεί».
Τρανή απόδειξη των ως άνω είναι ότι σήμερον,
καθίσταται η αυτόχρημα κατάφωρη διακριτική ρατσιστική μεταχείριση των Ελλήνων, όπου τους ανα-

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω.
Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία
στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο
Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό,
Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο
της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και
Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως
διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το
Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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στέλλεται επί μακρόν, εν τη πατρίδι τους, το δικαίωμα του Θρησκεύειν, μολονότι τόσο Ιστορικά αλλά
και κανονιστικά κατά τη Συνταγματική έννομη τάξη,
εις το άρθρο 3 του Συντάγματος αλλά και την προμετωπίδα αυτού, δεσπόζει απαρασάλευτα η ζώσα
Ορθόδοξη παράδοση ως η μείζονα κυρίαρχη και
συνειδητή παράδοση της πλειονοψηφίας του Ελληνισμού, αρρήκτως συνδεδεμένη με τους αγώνες
του έθνους, εξ ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους.
Είναι γεγονός ότι το Κράτος, δίκην της πανδημίας
ως δικαιολογία, απηγόρευσε ρητώς τη λιτανεία της
εικόνος της Παναγίας, διαρκούντος του Μικρού Πάσχα, το ίδιο συνέβη και κατά την ημέρα του Αγίου
Δημητρίου στις 26-10-2021, ενώ εις τον αντίποδα,
η κυβέρνηση ιταμώς, εφαρμόζοντας ανέλεγκτα και
επονείδιστα δύο μέτρα και δύο σταθμά, επέτρεψε
ανήμερα της Παναγίας, την περιφορά μίας αλλότριας δια την εθνική μας παράδοση και το Γένος
«Κούκλας», ως σύμβολο της μαζικής μετακίνησης
των μεταναστών και την αξίωση οικογενειακής
επανένωσης των Μουσουλμάνων ανά την Ευρώπη
επονόματι «Αμάλ», το ίδιο όμως έπραξε ανερυθρίαστα και τη 19η Αυγούστου εις τον Πειραιά, όπου
επετράπη ο εορτασμός υπό των Σιιτών Μουσουλμάνων της θρησκευτικής εορτής «Ασούρα», ομοίως
και στις 17-10-2021 όπου επετράπη απρόσκοπτα
μεγάλη πορεία στην Αθήνα από τους Πακιστανούς
Μουσουλμάνους για να διαδηλώσουν την πίστη
τους εις τον Αλλάχ!
Εν άλλοις λόγοις, η εν τη πατρίδι μας πίστη διώκεται, υπό το πρόσχημα του ιού, ενώ οι άλλες
θρησκείες δύνανται δημοσίως και προνομιακά να
εκδηλώνουν την πίστη τους και δη μαζικά άνευ της
συνδρομής ουδενός φόβου περί της διασποράς δήθεν του ιού, ως εκ τούτου η υπερεκχειλίζουσα υποκρισία καθίσταται ψηλαφητή τοις πάσι.
Το κράτος διοικείται από μία εκλεκτή κάστα ανθελλήνων εντολοδόχων, της υπερεθνικής ελίτ του
επικείμενου νεοπαγούς ολοκληρωτισμού, ο οποίος
επιθυμεί την εκρίζωση της πίστεως από την ψυχή
των Ελλήνων και την αμελλητί, βίαιη εδραίωση
της πανθρησκείας της παγκοσμιοποίησης, δια της
εξουδετέρωσης οιασδήποτε εθνικής παράδοσης
και Θρησκευτικής Αρχής η οποία δύναται να αφυπνίσει και να σφυρηλατήσει τη διαχρονική Ελληνική πολιτισμική παράδοση μας, ανά τους αιώνες και
να συγκροτήσει εκ παραλλήλου, μία ολοκληρωμένη, μεστή και διαχρονικά δομημένη εθνική συνείδηση, το γε νυν έχον διηνεκής αγών!!!
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Start your life!
Live your dream!

N. Ανδρουλάκης: «Το δίλημμα
των επόμενων εκλογών δεν είναι
«Μητσοτάκης ή χάος» αλλά
δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή
στον καθεστωτισμό και την αδικία»

A

πό το βήμα της ΔΕΘ, στο Βελλίδειο,
που γέμισε το βράδυ της Τετάρτης
14/9 από στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ
– Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε από την αρχή της ομιλίας του
ότι «η χώρα μπορεί να έχει εναλλακτική
πρόταση εξουσίας! Και Αξιόπιστη και
προοδευτική. Μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική» και τόνισε: ««Το δίλημμα
των επόμενων εκλογών δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά: Δημοκρατική
Ανατροπή ή Ανοχή στον Καθεστωτισμό
και την αδικία!».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέκρινε τόσο τον
πρωθυπουργό όσο και τον Αλέξη Τσίπρα
πώς «μοιάζουν πολύ στη θέση τους απέναντι στον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ» και τους κατηγόρησε για κυνισμό κι έλλειψη ντροπής.
«Μοιάζουν τόσο πολύ. Είναι ικανοί να
πουν το ίδιο και το αντίθετο χωρίς ντροπή. Γιατί έχουν ένα κοινό πάθος. Το πάθος
για την εξουσία. Τους ενώνει ο κυνισμός.
Παρακολουθήσεις, εργαλειοποίηση της
δικαιοσύνης, κάλπικα δημοψηφίσματα».
Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «η
χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα και αυτή
είναι η ευθύνη της Δημοκρατικής Παράταξης. Έχουμε ευθύνη να αγκαλιάσουμε
τις καθημερινές αγωνίες του Ελληνικού
λαού. Να μετατρέψουμε την απελπισία
που γεννά η αδικία, σε ελπίδα. Δε θα γίνουμε διαχειριστές της οργής. Έχουμε ευθύνη η χώρα να λειτουργεί ως κανονικό
Ευρωπαϊκό κράτος».
Ο κ. Ανδρουλάκης καταχειροκροτήθηκε
από τα εκατοντάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ
όταν απάντησε στον πρωθυπουργό για
όσα ανέφερε ότι συνιστά τερατογένεση
τυχόν κυβερνητική συνεργασία των υπολοίπων κομμάτων χωρίς τη ΝΔ. Τόνισε
συγκεκριμένα: «Έχετε ακούσει για την
τερατογένεση της αποστασίας του ‘65;
Θυμάστε το ‘89 και το ειδικό δικαστήριο;
Την τερατογένεση του αντιμνημονιακού
μετώπου εμπαιγμού που στήσατε μαζί με
τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπλυθούν οι ευθύνες
της Νέας Δημοκρατίας; Όλα αυτά είχαν
στόχο την παράταξη μας. Είναι χαραγμένα στο πολιτικό DNA μας. Καταβάλλετε
αγωνιώδεις προσπάθειες για να αλλοιώσετε την ιστορία, αλλά υπάρχει ιστορική
μνήμη. Εμείς δεν πρωταγωνιστήσαμε σε
καμία τερατογένεση. Ήσασταν ο θύτης
και ήμασταν το θύμα. Γι’ αυτό είμαστε η
Δημοκρατική Παράταξη της χώρας. Δεν
παίζουμε παιχνίδια με τους θεσμούς και
το κράτος δικαίου».

Συνέχισε λέγοντας, ότι το σλόγκαν «Συνέπεια – Συνέχεια – Σταθερότητα», που
διαφήμισε ο πρωθυπουργός από το βήμα
της ΔΕΘ, στην πραγματικότητα σημαίνει
«Ασυνέπεια – πισωγύρισμα – αστάθεια».
«Βιώνουμε την πλήρη αποκαθήλωση και
ηθική απαξίωση του «επιτελικού» κράτους του κ. Μητσοτάκη. Ενός απόλυτα συγκεντρωτικού, κλειστού και αδιαφανούς
συστήματος ελέγχου και νομής της εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Το «όλα στο
φως» του κ. Μητσοτάκη έχει μετατραπεί
πλέον σε «όλα στο σκοτάδι», αναφερόμενος στην παρακολούθησή του από την
ΕΥΠ κι εξήγησε ότι αν δεχόταν την πρόταση του κ. Μητσοτάκη θα παρανομούσε.
«Η παράταξη που θεμελίωσε τη δημοκρατία στον τόπο δε συναινεί, δε διαπραγματεύεται, δεν αποδέχεται το πισωγύρισμα σε σκοτεινές εποχές. Ο βασιλιάς
είναι γυμνός. Και πάνω στην απελπισία
του επιστρατεύει ψεκασμένα σενάρια
περί συγκυβέρνησης κομμάτων προγραμματικά ετερόκλητων, για να ενισχύσει το
δίλημμα «Μητσοτάκης η χάος»», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.
Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Τουρκία, όπου είπε
ότι η Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας
είναι μια χίμαιρα, καλώντας την Ελληνική
κυβέρνηση να συμβάλει πρωταγωνιστικά
στη νέα αρχιτεκτονική σχέσεων Ευρώπης
– Τουρκίας.
«Δεν μπορεί να λείπει το εμπάργκο
όπλων. Δε νοείται οι ευρωπαϊκές χώρες,
οι εταίροι μας, να συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Τουρκία. Επίσης, μετά τις κυπριακές εκλογές, θα πρέπει να ξεκινήσει ο
διάλογος για την επίλυση του κυπριακού
στη βάση του διεθνούς δικαίου και των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν δεν πρέπει να μείνει
σε χλωρό κλαδί. Το διεθνές δίκαιο είναι το
μεγάλο όπλο της Ελλάδας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε συγκεκριμένους εθνικούς στόχους για τους οποίους περιέγραψε τους
βασικούς άξονες του προγράμματος που
θα παρουσιαστεί σύντομα κι αφορούν:
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στο πεδίο
της εργασίας πλήρη δικαιώματα και αξιοπρέπεια, κοινωνικό κράτος που θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα,
το Δημογραφικό.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για Δημόσιο, Κοινωνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, που
εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους τους
πολίτες, με θεσμοθέτηση αξιοπρεπούς εγγυημένου εισοδήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους, με επαναφορά μιας νέας
μορφής ΕΚΑΣ, στην ενίσχυση και ριζική
αναμόρφωση του ΕΣΥ, για να ανταπεξέλθει στη νέα εποχή, για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία όπου διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις.
Ειδική αναφορά έκανε σε ένα εντελώς
διαφορετικό φορολογικό σύστημα, με το
οποίο θα τελειώσει ο φορολογικός λαϊκισμός.
«Είναι ζητούμενο πια περισσότερο από
ποτέ να χτίσουμε με τους δημοκρατικούς
πολίτες, ένα άρρηκτο κοινωνικό μέτωπο
νίκης και ριζικής αλλαγής. Για την αξιοπρέπεια και την προκοπή κάθε Ελληνίδας και
κάθε Έλληνα. Η πατρίδα αξίζει περισσότερα. Μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
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ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΝΕΣΗ: Πόσο εφικτή είναι μία κυβέρνηση – αχταρμάς;
Η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για πιθανή σύμπλευση τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης είχε άλλο στόχο

Α

ναμφίβολα η ατάκα που συζητήθηκε περισσότερο από όλες στη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη
στη ΔΕΘ, ήταν αυτή που χαρακτήρισε ως
«τερατογέννεση» μία κυβέρνηση των
τεσσάρων (εκ των πέντε) κομμάτων της
αντιπολίτευσης, μετά τις πρώτες εκλογές
με το σύστημα της απλής αναλογικής.

θει ότι μπορεί να υπάρξει ομαλή κυβερνητική πορεία, ο κ. Χατζηδάκης ήταν κατηγορηματικός: «Με το ΠΑΣΟΚ. Οι σκέψεις μας
και οι προτάσεις μας είναι πιο κοντά και
μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή».

Μιχάλης Κωτσάκος
© iapopsi.gr
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθείς σε περίπτωση αδυναμίας αυτοδυναμίας αν θα πάει σε επόμενες εκλογές ή
θα επιδιώξει συνεργασία με άλλο κόμμα,
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι η
απλή αναλογική είναι καταστροφικό σύστημα για τη χώρα. Η εκτίμηση μου ότι
θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές προκύπτει από τα απλά μαθηματικά. Αριθμητικά, αν επιχειρούσαμε να προβάλλουμε
τα σημερινά δεδομένα σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις, θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς
το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, να σχηματίσουν
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ,
το ΚΚΕ και το κόμμα Βαρουφάκη. Θα συνιστά πολιτική τερατογέννεση. Γι’ αυτό, η
πρώτη κάλπη έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να είναι σκαλοπάτι να
διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να
εξηγήσουμε, γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με
σταθερότητα και ασφάλεια».
Επί της ουσίας, ο πρωθυπουργός δεν
έκανε τίποτε άλλο, από το αναφέρει το
αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, που ακούμε εδώ και
πολύ καιρό από τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το οποίο έχει ήδη
μπει στις καλένδες, καθώς οι υποτιθέμενοι εμπλεκόμενοι έχουν αρνηθεί τη συμμετοχή στη δήθεν «προοδευτική διακυβέρνηση», όπως έχει ονομάσει το σχήμα
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ήδη το ΚΚΕ, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, με επίσημη
ανακοίνωση και σε οργίλο ύφος, αρνήθηκε τέτοιο ενδεχόμενο: «Ο κύριος Μητσοτάκης, στην προσπάθεια του να θέσει στο
λαό κάλπικες διαχωριστικές γραμμές και
εκβιαστικά διλήμματα, φτάνει στο σημείο
να εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας με τον
ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25.
Βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά, ότι οι στρα-

τηγικές επιλογές αυτών των κομμάτων, οι
δεσμεύσεις τους απέναντι στην Ε.Ε., το
ΝΑΤΟ, το Κεφάλαιο, δημιουργούν αντικειμενικά τη δυνατότητα για άλλου είδους
πολιτική εξέλιξη: Η ίδια η Ν.Δ., με ή χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, να συνεργαστεί
με κάποιο από αυτά τα κόμματα αν αυτό
απαιτηθεί από τις ανάγκες σταθερότητας
του σάπιου συστήματος».
Η αλήθεια είναι, ότι το ΚΚΕ σε όλες τις
εκκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του Νίκου Κοτζιά (που με την κίνηση ΠΡΑΤΤΩ
λειτουργεί ως προπομπός), όχι μόνο δεν
απάντησε, αλλά και τα επίσημα έγγραφα
που δέχθηκε (από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΡΑΤΤΩ) για
την πιθανότητα συνεργασίας, ούτε καν τα
πρωτοκόλλησε.
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ
Επίσης είναι γνωστό τοις πάσι, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι συζητά όλα τα
ενδεχόμενα μόνο στη βάση προγραμματικής συνεργασίας, όμως έχει εξαιρέσει
από οποιαδήποτε πιθανή συνεργασία το
ΜέΡΑ25, καθώς θεωρεί το Γιάνη Βαρουφάκη παράγοντα αποσταθεροποίησης.
«Δε θέλουμε να έχουμε ούτε καλημέρα με
το ΜέΡΑ25», έλεγε προ μηνών συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη.
Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε ως συνομωσιολογία τα όσα είπε
για τη δήθεν συνεργασία των τεσσάρων
κομμάτων ο κ. Μητσοτάκης: «Στην τρίωρη
συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού,
καταδείχθηκε από την αφωνία του για
τον κ. Τσίπρα και τις συνεχείς επιθέσεις

του στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ποιος
είναι ο στρατηγικός του αντίπαλος. Προσπαθεί να βρει σωσίβιο σε σενάρια συνωμοσιολογίας, για να δραπετεύσει από
την αλήθεια. Σε λίγο θα μας πει, ότι εμείς
βάλαμε την ΕΥΠ να μας παρακολουθεί και
ζητήσαμε την απόπειρα παγίδευσης με το
Predator».
Αλλά και το ΜέΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη έχει ήδη ανακοινώσει εδώ και μήνες,
ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η αξιοπιστία του προέδρου Γιάνη (με ένα Ν) είναι θέμα προς
συζήτηση…
Ο μόνος που τάχθηκε υπέρ αυτού του
σχήματος ήταν ο Νίκος Φίλης. Ο πρώην
υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα και εκ
των ιστορικών στελεχών της ανανεωτικής
αριστεράς, σε δηλώσεις του υποστήριξε:
«Αυτό δεν είναι τερατογένεση, το Σύνταγμα λέει ότι για να έχεις κυβέρνηση
πρέπει να έχεις 151 έδρες. Θα δούμε τι θα
βγάλει η κάλπη. Η κάλπη είναι μια εντολή
του λαού. Από εκεί θα προκύψει αυτό που
απεύχεται ο κ. Μητσοτάκης και συκοφαντεί ως τερατογένεση».
Αλλά και οι υπουργοί της κυβέρνησης,
όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, δεν εκτιμούν
πως μπορεί να σχηματιστεί μία κυβέρνηση όπως αυτή που χαρακτήρισε ως τερατογέννεση ο πρωθυπουργός. Ο υπουργός
Εργασίας μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτίμησε
ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση τεσσάρων κομμάτων με τόσο διαφορετικές
απόψεις για κρίσιμα ζητήματα. Ερωτηθείς
εάν παραστεί ανάγκη, με ποιο κόμμα νιώ-

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο στόχος που
ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως
τερατογέννεση τη συνεργασία των τεσσάρων εκ των πέντε κομμάτων της αντιπολίτευσης, ήταν διττός.
Αφενός μεν ήθελε να αποδομήσει το
αφήγημα του κ. Τσίπρα. Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γνωρίζουν πολύ
καλά πως το σχέδιο τους δεν έχει καμία
απολύτως τύχη. Απλά ο κ. Τσίπρας ενδιαφέρεται να παίξει το ρόλο του ηγήτορα
όλης της Κεντροαριστεράς. Κάτι που έκανε με επιτυχία ο Ανδρέας Παπανδρέου και
αργότερα ο Κώστας Σημίτης. Με την αποδόμηση του σεναρίου της «Προοδευτικής
Διακυβέρνησης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πριονίζει» τις επιδιώξεις του Αλέξη
Τσίπρα. Διότι ό,ταν οι ψηφοφόροι βλέπουν ότι το κόμμα που έχουν επιλέξει δε
συμπαρατάσσεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν τον κ. Τσίπρα ως αντίπαλο και όχι ως
φίλο και σύμμαχο.
Αφετέρου δε, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στο κεντρώο ακροατήριο, δείχνοντας
το Νίκο Ανδρουλάκη ως άνθρωπο που μετέχει σε σενάρια αποσταθεροποίησης με
θνησιγενή κυβερνητικά σχήματα. Όπως
είναι γνωστό, από το 2017 οι κεντρώοι
ψηφοφόροι τάχθηκαν στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως με την ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ, με βάση και τις δημοσκοπήσεις,
υπάρχει μετακίνηση και των κεντρώων
ψηφοφόρων προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο συγκεκριμένο κοινό, που οι δημοσκόποι το προσδιορίζουν περί του 10% του εκλογικού σώματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με βραχεία κεφαλή έναντι του Νίκου
Ανδρουλάκη (35% - 34%).
Για να μπορέσει να ανασχέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις διαρροές, είναι
λογικό να επιτεθεί στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και φυσικά, μέσω αυτής της επίθεσης και της ανάδειξης του σεναρίου της
συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, να
επιχειρήσει να ανασυντάξει το αντιΣΥΡΙΖΑ
μέτωπο, το οποίο τον έφερε στην εξουσία.

Fintikakis & Makrigiannis
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• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
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ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια σενάρια έκλεισε και ποια άνοιξε
ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

• Το πολιτικό στίγμα της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
• Όσα είπε και όσα δεν είπε, προδιαγράφοντας την επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές

Ή

ταν οπωσδήποτε μία δύσκολη ΔΕΘ για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η κυβέρνηση, από τη μία βρίσκεται αντιμέτωπη
με τις υποκλοπές και από την άλλη ο
χειμώνας προδιαγράφεται δύσκολος,
λόγω ενεργειακής κρίσης. Και σε κάθε
περίπτωση, επρόκειτο για την τελευταία ΔΕΘ πριν τις επόμενες εκλογές, που
ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για άλλη
μία φορά ότι δε θα είναι πρόωρες.
Βίκυ Σαμαρά
© news247.gr
Ο κ. Μητσοτάκης, ως είθισται, στην ομιλία του στο Βελλίδιο το βράδυ του Σαββάτου 10/9, ανακοίνωσε την οικονομική
πολιτική και μέτρα αντιμετώπισης της
ακρίβειας ύψους 5,5 δις ευρώ, τα οποία
όμως και ο ίδιος ουσιαστικά παραδέχθηκε
ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως το αναμενόμενο νέο τσουνάμι ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο. Και στη συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Κυριακής
11/9, έκλεισε οριστικά τη συζήτηση για
τον εκλογικό νόμο, άνοιξε όμως ένα νέο
κουτί της Πανδώρας με σενάρια για την
επομένη των εκλογών.

Με την αλλαγή του εκλογικού νόμου
να έχει πια «καεί», παρά τις εισηγήσεις
που και ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε, και με τη ρήξη με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου
Ανδρουλάκη να μοιάζει πια οριστική, ο κ.
Μητσοτάκης έχει πλέον μόνη επιλογή και
στόχο τη μάχη για αυτοδυναμία της Νέας
Δημοκρατίας. Το 37% τουλάχιστον που
απαιτείται όμως, με τον εκλογικό νόμο
που η ίδια η ΝΔ ψήφισε το 2020, φαντάζει δύσκολο, μετά από μία τετραετία διακυβέρνησης και την ανάλογη κυβερνητική
φθορά.
Ο πρωθυπουργός όμως επιτέθηκε στον
κ. Ανδρουλάκη, στον οποίο επέρριψε την
αποκλειστική ευθύνη για το γεγονός, ότι
το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ φαντάζει αδύνατο. Υποστήριξε μάλιστα, ότι οι υποκλοπές ήταν απλώς το
«βούτυρο στο ψωμί» του κ.Ανδρουλάκη,
ο οποίος σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
εξαρχής σκόπευε να συνεργαστεί με τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα, κατήγγειλε το
ενδεχόμενο «πολιτικής τερατογένεσης»,
όπως είπε, δηλαδή το σχηματισμό κυβέρνησης από τις πρώτες εκλογές, αυτές με
απλή αναλογική, από το δεύτερο κόμμα,
δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ με στήριξη ΠΑΣΟΚ και
Βαρουφάκη και ψήφο ανοχής από ΚΚΕ.
Έδειξε έτσι το σενάριο που φοβάται,
αλλά και ταυτόχρονα επιχείρησε:
-Να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους, προβάλλοντας το δίλημμα «ξανά
Μητσοτάκης ή Τσίπρας – Βαρουφάκης».
-Να συσπειρώσει τη ΝΔ, με αναφορές
στη δεκαετία του 1980 (αίσθηση προκάλεσε το σχόλιο του πως βλέπει στη στάση

του ΠΑΣΟΚ ένα deja vu), αλλά και με σκληρή γλώσσα απέναντι στην Τουρκία και με
αναφορές στο μεταναστευτικό.
-Να διασφαλίσει τη θέση του ίδιου ως
πρωθυπουργού στην επόμενη κυβέρνηση,
όποια και εάν είναι η σύνθεση της. Από
την ομιλία του το Σάββατο 10/9 άλλωστε,
ο κ. Μητσοτάκης είχε διαμηνύσει ότι στις
επόμενες εκλογές «ψηφίζουμε όχι μόνο
για κυβέρνηση, αλλά και για κυβερνήτη».
Όσα δεν είπε όμως ο πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ, είναι ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Δεν
απέκλεισε για παράδειγμα, ρητά και κατηγορηματικά, το ενδεχόμενο συνεργασίας
με τον Κυριάκο Βελόπουλο, αν και έδειξε
ξεκάθαρα ότι δε θα το επιθυμούσε κιόλας.
Η Ελληνική Λύση πάντως έσπευσε με ανακοίνωση της να δηλώσει, ότι δε θα συνεργαστεί με κανέναν.
Ο κ. Μητσοτάκης άφησε δε χώρο για ερμηνείες με τη μη απάντηση του στο ερώτημα εάν, στην περίπτωση που για παράδειγμα η ΝΔ στις δεύτερες εκλογές χάσει
οριακά την αυτοδυναμία με 150 ή 149
έδρες, θα προσεγγίσει βουλευτές που θα
έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα (με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ή με την Ελληνική Λύση) για
να διασφαλίσει την πλειοψηφία.
Κάτι αντίστοιχο είχε πράξει και ο αείμνηστος πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1990, πλην όμως έχοντας
έρθει σε συμφωνία με τον πρόεδρο της
ΔΗΑΝΑ Κωστή Στεφανόπουλο, για να λάβει την ψήφο του Θόδωρου Κατσίκη, με
την οποία η κυβέρνηση συγκέντρωνε 151
έδρες.
Ενδιαφέρον είναι και ότι ο κ. Μητσοτάκης, ενώ δήλωσε ότι δε νιώθει κοντά κα-

The Shield of Athena launched a new multilingual public awareness campaign on
family violence, “For the love of women”, on March 10, 2022. Its goal is to assure that all
Canadians can access important information.

ARE YOU MISSING

Through its content, recipes from many countries, it touches diverse ethnic groups and
communities in Canadian society.

I N YO U R B U S I N E S S ?

θόλου στον κ. Βελόπουλο, με αφορμή την
κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου για τις
υποκλοπές, σχολίασε ότι είναι περισσότερα αυτά που ενώνουν τη ΝΔ από όσα τη
χωρίζουν με τα στελέχη αυτού του χώρου,
δηλαδή προφανώς του σημιτικού κεντρώου πασοκικού χώρου.
Εάν όμως δε συνεργαστεί με κανέναν
και δεν επιδιώξει να «κλέψει» βουλευτές από άλλα κόμματα σε περίπτωση μη
αυτοδυναμίας και στις δεύτερες κάλπες,
ποια λύση μένει στον κ. Μητσοτάκη; Είναι
ενδιαφέρον, ότι ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε δις για το ενδεχόμενο, ανάλογα με
το πόσο κοντά θα βρίσκεται στην αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες, να πάει και
σε τρίτες εκλογές και δεν απάντησε ευθέως. Ενδεχόμενο βέβαια που καθόλου δεν
ενθουσιάζει αγορά και επιχειρήσεις, που
ούτως ή άλλως βλέπουν πάντα τις εκλογές ως εμπόδιο στην οικονομική δραστηριότητα.
Όσο για τις υποκλοπές, ήταν σαφής και
αναμενόμενη η διάθεση του κ. Μητσοτάκη όχι μόνο να υποβαθμίσει το θέμα,
αλλά να συνεχίσει με την επίκληση του
απορρήτου, ώστε να μη δώσει καμία απάντηση για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. «Δε θα κάνουμε φύλλο και φτερό
την ΕΥΠ», ήταν μία χαρακτηριστική του
φράση. Ο πρωθυπουργός μάλιστα εξέφρασε τη διαφωνία του με την άποψη του
Κώστα Καραμανλή, πως εν προκειμένω η
διαφάνεια βαρύνει περισσότερο από το
απόρρητο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες
η κυβερνητική γραμμή ήταν πως Μαξίμου
και πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά δε
διαφωνούν.

WORKERS
DO NOT DESPAIR!

For 12 weeks, readers will be introduced to a new
recipe from the world’s kitchen in Farsi and ten
other languages!

WE HAVE A SOLUTION

Stay tuned every other Monday, and visit our
YouTube page for more information.

Week 3 - Borscht
This week’s fabulous recipe is Borscht
from a Russian kitchen.
See how it’s made on the following link:

https://www.youtube.com/
watch?v=cuw5lEpWPHs
Along with other international
recipes, it is part of the Shield of
Athena’s new outreach campaign,
“For the love of women”.
Shield of Athena Family Services
Bouclier D’Athéna / Shield of Athena

CONTACT US
TO FIND OUT
HOW WE CAN FILL
YOUR LABOR NEEDS

+1 514 418 7572

shieldofathena

info@intercansolutions.com
www.intercansolutions.com

shieldofathena.com

Please reserve your free consultation as soon as possible for faster results
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η εθνική ενότητα είναι ο καλύτερος φόρος τιμής
Η

Μικρασιατική Καταστροφή παραμένει σήμερα, 100 χρόνια μετά, ένα
τραυματικό γεγονός για τη συλλογική
μας μνήμη και τη σύγχρονη Ιστορία μας,
αλλά και μια αφορμή άντλησης συμπερασμάτων σε επίπεδο εθνικής αυτογνωσίας.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟ ΔΕΝΔΙΑ

Ο ξεριζωμός εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρογονικές, επί χιλιετίες,
εστίες της ιωνικής και της αιoλικής γης, σε
συνδυασμό με το διωγμό των Ελλήνων
του Πόντου και τη συρρίκνωση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί «πληγή» που δεν επουλώθηκε στην
εθνική μας συνείδηση, ούτε πρόκειται να
επουλωθεί σε ορατό χρόνο.
Οι αλησμόνητες πατρίδες, ο διωγμός, οι
εκατόμβες των θυμάτων, ο ανθρώπινος
πόνος, η προσφυγιά, οι οικογένειες που
χωρίστηκαν και χάθηκαν, αλλά και η ενσωμάτωση σε μια καθημαγμένη ελληνική
κοινωνία, αποτελούν βιώματα που είναι
«ζωντανά» και σήμερα. Βιώματα που αποτελούν συστατικά στοιχεία της σημερινής
ταυτότητας της χώρας. Μετά το 1922 τίποτα πλέον για τον Ελληνισμό δεν είναι το
ίδιο.
Παράλληλα, όμως, το ίδιο τραυματικό
γεγονός έγινε αφετηρία εμπλουτισμού
της ελληνικής κοινωνίας από τα πλούσια
και ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία, τα
οποία έφεραν μαζί τους, από την άλλη
πλευρά του Αιγαίου, οι επιζήσαντες της
Μικρασιατικής Καταστροφής. Στοιχεία
τα οποία μετέδωσαν και στις επόμενες
γενιές και αποτελούν σήμερα στοιχεία
του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Η
Σμύρνη, η Εφεσος, η Φιλαδέλφεια, η Αγχίαλος, η Νίκαια, τα Αδανα, τα Βουρλά, η
Φώκαια και τόσα άλλα τοπωνύμια, δεν
αποτελούν απλώς αναμνήσεις ή ονομασίες σημερινών περιοχών και οδών. Είναι
το γεωγραφικό πλαίσιο των βιωμάτων το
οποίο συνδέει το χθες με το σήμερα.

Η ποίηση του διπλωμάτη Γιώργου Σεφέρη, η λογοτεχνία του Ηλία Βενέζη και της
Διδώς Σωτηρίου, η επιχειρηματικότητα
του Αριστοτέλη Ωνάση, η σκηνοθετική ματιά του Καρόλου Κουν, οι συνθέσεις του
Μανώλη Καλομοίρη, είναι μερικά μόνο
παραδείγματα συμβολής των Μικρασιατών στο πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας.
Όπως επίσης η ιδιαίτερη αισθητική τους
και η δίψα για δημιουργία και προκοπή, με την οποία μπόλιασαν την ελληνική κοινωνία οι μικρασιατικής καταγωγής
συμπατριώτες μας. Εξαιρετικά σημαντική
υπήρξε η συμβολή τους και στους εθνικούς αγώνες που ακολούθησαν.
Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί
όμως ταυτόχρονα και ένα έναυσμα, για να
συλλογιστούμε τις συνέπειες του Εθνικού
Διχασμού που προηγήθηκε και του οποίου αποτελεί ουσιαστικά, με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο, το αποτέλεσμα.
Σε μια συζήτηση, που παραμένει ακόμα
και έναν αιώνα μετά πολιτικά και ιδεολογικά φορτισμένη σχετικά με τα αίτια, δε
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
θα επιθυμούσα να τοποθετηθώ σχετικά
Οι προσφυγικοί πληθυσμοί που ρίζωσαν με το «τις πταίει», ούτε άλλωστε διεκδικώ
σε πολλά σημεία της χώρας έγιναν αφορ- δάφνες ιστορικού.
μή, σε πλήθος περιπτώσεων, πραγματικής
Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω με την
αναγέννησης των περιοχών αυτών. Μέσα ίδια αφορμή, ότι η Μικρασιατική Κατααπό πολλές, είναι η αλήθεια, δυσκολίες, η στροφή συνεχίζει να αποτελεί την πλέον
ένταξή τους στην κοινωνία της μητροπο- φανερή απόδειξη ότι, οσάκις ο Ελληνιλιτικής Ελλάδας αποτέλεσε τελικά έναν σμός διχάστηκε για ένα ζήτημα εξωτεριάθλο, για μια χώρα που προσπαθούσε να κής πολιτικής, τα αποτελέσματα ήταν καανασυνταχθεί από την πολυετή πολεμική ταστροφικά.
εμπλοκή. Ο δυναμισμός τους και η εφευ- Το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί παρά
ρετικότητά τους τούς επέτρεψαν μέσα σε να γίνεται οδηγός για την ανάγκη διαλίγες δεκαετίες να διακριθούν σε όλα τα φύλαξης της εθνικής ενότητας ως κόρη
πεδία.
οφθαλμού, τουλάχιστον όσον αφορά τις
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κύριες επιλογές που αφορούν τις διεθνείς
σχέσεις της χώρας. Επιμέρους διαφορές
εξυπακούεται ότι είναι θεμιτές, όπως και
ότι το δικαίωμα της κριτικής είναι αδιαμφισβήτητο.
Σε μια κρίσιμη περίοδο, όμως, όπως η
σημερινή, αλίμονο αν επιτρέψουμε σε
ένα νέο διχασμό να επιφέρει τα καταστροφικά αποτελέσματα του παρελθόντος. Θα
πρέπει όλοι να έχουν υπόψη τους, εντός
και εκτός της χώρας, ότι τα δύο κατεξοχήν
τραυματικά γεγονότα για τον Ελληνισμό
τα τελευταία 100 χρόνια, η Μικρασιατική
Καταστροφή και η τουρκική κατοχή της
Κύπρου (παρά τις σημαντικές επιμέρους
διαφορές τους), επήλθαν μόνον, αφού
προηγουμένως η Ελλάδα διχάστηκε επί
της αρχής και για τα δύο αυτά ζητήματα.
Σήμερα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει
επιτύχει, ευτυχώς, η εξωτερική πολιτική
να μην αποτελεί σε γενικές γραμμές πεδίο
σφοδρής κομματικής αντιπαράθεσης.
Με τη συμβολή και των κομμάτων της
αντιπολίτευσης, εύχομαι και ελπίζω ότι
σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπως αυτή την
οποία διανύουμε, αυτό θα συνεχιστεί και
ότι η οιονεί προεκλογική περίοδος δε θα
θέσει σε δεύτερη μοίρα την ανάγκη διαφύλαξης της εθνικής ενότητας.
Τολμώ να πω ότι, 100 χρόνια μετά, ο καλύτερος τρόπος να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και όσων,
ερχόμενων από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, συνέβαλαν στην αναδημιουργία
της χώρας, είναι ακριβώς η διαφύλαξη της
εθνικής ενότητας στην οποία προαναφέρθηκα.

Ένα δεύτερο συμπέρασμα από τη Μικρασιατική Καταστροφή είναι, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ενεργεί ως αποκομμένη
από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Οφείλει να
αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών
και, βασιζόμενη στις συμμαχίες της, να
επιδιώκει το μέγιστο όφελος, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μόνο με αυτόν τον
τρόπο δύναται να έχει λόγο και ρόλο στις
εξελίξεις στην περιοχή της.
Τέλος, η μετατροπή της επετείου της
Μικρασιατικής Καταστροφής σε εορτή μίσους και πολεμικών ιαχών από την άλλη
πλευρά του Αιγαίου, μόνο θλίψη προκαλεί. Η Ελλάδα, με όλες τις κατά καιρούς
αστοχίες, κατάφερε να μετατρέψει τη
Μικρασιατική Καταστροφή σε παράγοντα
εθνικής δημιουργίας. Και κατάφερε σταδιακά, στο πέρασμα των ετών, να γίνει το
μέλος μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ομάδας
κρατών, της σημερινής Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ελλάδα αναπτύχθηκε σε μια κοινωνία αξιών και αρχών, με πλήρη σεβασμό
στο Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του Διεθνούς Δικαίου.
Αλλά η σημερινή Τουρκία, όπως δυστυχώς αποδεικνύεται, ουδέν διδάχθηκε από
την καταστροφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία παντελώς ανεδαφικά νοσταλγεί. Και τη χρησιμοποιεί ως
αφορμή, για να αναβιώσει ένα εθνικιστικό
πνεύμα, το οποίο αποτελεί σαφή πρόκληση, αλλά και απόδειξη ότι έχει το βλέμμα
στραμμένο στο οθωμανικό παρελθόν και
όχι σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον, το οποίο,
ευτυχώς, οραματίζεται ακόμα σημαντικό
μέρος της κοινωνίας της.
© dimokratia.gr

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα στο
1570AM
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 3-5 μμ.
Πληροφορίες:
514 617 0077
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Στο οπλοστάσιο της Π.Α.
τα δύο πρώτα μαχητικά
F-16 Viper

Κοινό μήνυμα από Αθήνα και Παρίσι
για την τουρκική προκλητικότητα
τη συνεχιζόμενη προκλητική στάση της
Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο Πρόεδρο ακόμα μία φορά, για την ξεκάθαρη στήριξή του στα ελληνικά δίκαια.
Και έχω πει, ότι η δική μας απάντηση σε
αυτήν την επιθετικότητα είναι η ετοιμότητα. Θέλω να θυμίσω, ότι τα πρώτα γαλλικά Rafale πετούν ήδη στους ελληνικούς
ουρανούς και οι δύο πρώτες φρεγάτες
Belharra ναυπηγούνται ήδη στα ναυπηγεία στη Λοριάν. Αλλά ασπίδα μας δεν είναι μόνο τα όπλα μας, είναι και οι ισχυρές
μας συμμαχίες. Κυρίως, όμως, έχουμε με
το μέρος μας τη δύναμη της νομιμότητας
και των επιχειρημάτων μας. Γι’ αυτό και
περιμένουμε όσους απειλούν ότι τάχα θα
έρθουν ξαφνικά κάποιο βράδυ στα νησιά
μας, τους περιμένουμε στο φως της ημέε εξαιρετικό επίπεδο είναι οι σχέσεις ρας. Εκεί που φαίνεται ξεκάθαρα ποιος
μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, όπως έχει το δίκιο και την αληθινή ισχύ με το
φάνηκε κατά τη συνάντηση (Δευτέρα μέρος του», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μη12/9) του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη- τσοτάκης.
τσοτάκη και του προέδρου της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των
«ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ
Ηλυσίων.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Πρόκειται άλλωστε για μία σχέση που
«Στηρίζουμε πλήρως την κυριαρχία της
επισφραγίστηκε πριν από ένα χρόνο, με Ελλάδας και το λέω με μεγάλη σαφήνεια.
την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγι- Η εταιρική σχέση δε θα επιτρέψει ταραχές
κής Εταιρικής Σχέσης στην Άμυνα και την στην αν. Μεσόγειο», είπε μεταξύ άλλων ο
Ασφάλεια. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Εμανουέλ Μακρόν.
κατά τη θερμή υποδοχή που του επεφύ- Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης
λαξε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη εταιρική σχέση ανάμεκυρίως στο θέμα της εντεινόμενης τουρ- σα στις δύο χώρες, τονίζοντας ότι συμβάλκικής προκλητικότητας.
λει στην προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και πρόσθεσε πως Ελλάδα
«ΟΣΟΥΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ
και Γαλλία συντονίζονται, προκειμένου να
ΒΡΑΔΥ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
βρεθεί ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα της
ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ»
αύξησης των ενεργειακών τιμών διεθνώς.
«Η πατρίδα μου ξέρει καλά από γειτο- Από την πλευρά του, ο κ. Μακρόν είπε
νικές απειλές, γι’ αυτό και θα μοιραστώ ότι «συμφωνούμε σε πολλά θέματα που
με τον Πρόεδρο Mακρόν σκέψεις για αφορούν τις τιμές ενέργειας. Έχουμε
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πραγματικά ενδυναμώσει τα τελευταία
χρόνια τη σχέση μας και είναι σημαντικό
για την αν. Μεσόγειο και την Ευρώπη».
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για τις
τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συντονισμένη επίδειξη αλληλεγγύης από την πλευρά
της Ε.Ε. προς το Κίεβο έναντι της ρωσικής
επιθετικότητας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε τη συμβολή του Προέδρου Μακρόν στην πραγματοποίηση επίσκεψης ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΔΟΑΕ στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και τον συνεχάρη για τη
συμβολή του στην άρση του αδιεξόδου
και τη σύγκληση των πρώτων Διακυβερνητικών Διασκέψεων ΕΕ με την Αλβανία και
τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,
κατά τη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου ΕΕ.
Για τη Λιβύη, οι δύο ηγέτες τόνισαν την
ανάγκη επανεκκίνησης της πολιτικής
διαδικασίας, διενέργειας εκλογών και
αποχώρησης όλων των ξένων στρατευμάτων. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, ενημέρωσε τον Πρόεδρο Μακρόν για τη διαρκώς κλιμακούμενη επιθετικότητα της
Τουρκίας και τις απαράδεκτες αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας, που υπονομεύουν τη σταθερότητα και ασφάλεια
στην περιοχή.
Τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας
σταθερότητας στην περιοχή και επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου στη βάση των
αρχών του διεθνούς δικαίου, του δικαίου
της θάλασσας και των αρχών καλής γειτονίας. Κατέστησε δε σαφή την απόλυτη
ετοιμότητα της χώρας μας να προασπίσει
την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα δικαιώματά της.
Αδάμ Αλεξόπουλος
© zougla.gr

α δύο πρώτα, από τα συνολικά 83,
αναβαθμισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper παρέλαβε το πρωί
της Δευτέρας 12/9 η Πολεμική Αεροπορία στο αεροδρόμιο της Τανάγρας,
ανοίγοντας την «ψαλίδα» της δυναμικής που υπάρχει στους αιθέρες της
ανατολικής Μεσογείου. Της παραλαβής προηγήθηκε η πρώτη δοκιμαστική
πτήση των δύο μαχητικών το διήμερο
15 και 16 Ιουνίου, η οποία είχε χαρακτηριστεί απολύτως επιτυχημένη.
Τα αναβαθμισμένα μαχητικά με ραντάρ
ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA)
και ζεύξη δεδομένων Link 16, σε συνδυασμό με τα 24 γαλλικά Rafale F3R, που
είναι επίσης εξοπλισμένα με Link 16 και
με τα αναβαθμισμένα 38 F-16 Block 50,
συγκροτούν μία δύναμη 145 μαχητικών. Ολα αυτά τα μαχητικά θα μπορούν
να επιχειρούν διασυνδεδεμένα μεταξύ
τους, ανταλλάσσοντας με ταχύτητα και
ασφάλεια πληροφορίες για την τακτική
κατάσταση, να συνεργάζονται με τα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιβληματικής άμυνας Patriot και τα αεροσκάφη εναέριας έγκαιρης προειδοποίησης
και ελέγχου EMB-145H AEW&C Erieye
αλλά και οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εξοπλισμένη με ζεύξη δεδομένων Link 16
(όπως οι υπό ναυπήγηση γαλλικής προέλευσης φρεγάτες τύπου FDI-HN). Γεγονός που, όπως κατανοεί ο καθείς, αποτελεί πολλαπλασιαστή δύναμης για το καθένα από αυτά τα συστήματα ξεχωριστά.
Με βάση τις έως σήμερα διαθέσιμες
πληροφορίες, ο προγραμματισμός προβλέπει την παράδοση συνολικά έξι μαχητικών F-16 Block 72 Viper εντός του τρέχοντος έτους, ενώ τον περασμένο Ιούνιο
βρίσκονταν συνολικά 11 μαχητικά του
τύπου σε διάφορα στάδια των εργασιών
αναβάθμισης.
© dimokratia.gr
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CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot,
situated close to of everything. Easy to show.
Call me for more info.
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Μείωση τής
απασχόλησης
τον Αύγουστο
Η

απασχόληση στον Καναδά μειώθηκε κατά 40.000 (-0,2%) τον Αύγουστο, φέρνοντας σωρευτικές μειώσεις
από το Μάιο του 2022 σε 114.000 (-0,6%),
ενώ το ποσοστό ανεργίας ήταν 5,4%, αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες
από το ιστορικό χαμηλό του 4,9% που
παρατηρήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από 7 μήνες.
Η απασχόληση μειώθηκε μεταξύ των
νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών τον Αύγουστο (-25.000 / -0,9%), κυρίως μεταξύ των
νέων γυναικών, καθώς και μεταξύ των
ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών (-34.000 /
-1%). Ελάχιστα άλλαξε μεταξύ των ατόμων
ηλικίας 25 έως 54 ετών.
Η αύξηση της απασχόλησης σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων
των «άλλων υπηρεσιών» (+15.000, +2,2%)
και των επαγγελματικών, επιστημονικών
και τεχνικών υπηρεσιών (+14.000, +0,8%),
υπεραντισταθμίστηκε από τη μείωση
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών (-5.000
/ -3,3%) και του τομέα των κατασκευών
(-28.000, -1,8%).
Υπήρχαν λιγότεροι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα τον Αύγουστο (-28.000 /
-0,6%), ενώ σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα
και ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων.
Η απασχόληση μειώθηκε στη Βρετανική Κολομβία, τη Μανιτόμπα και τη Νέα
Σκωτία, ενώ αυξήθηκε στο Κεμπέκ. Μικρή
ήταν η αλλαγή στις άλλες επαρχίες.
Το σύνολο των δεδουλευμένων ωρών
παρέμεινε αμετάβλητο τον Αύγουστο. Το
μέσο ωρομίσθιο των εργαζομένων αυξήθηκε 5,4% (+1,60 δολάρια σε 31,33 δολάρια) σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σε
σύγκριση με 5,2% τόσο τον Ιούνιο όσο και
τον Ιούλιο (όχι εποχικά προσαρμοσμένο).
Τον Αύγουστο, περισσότεροι από 1 στους
10 (11,9%) μόνιμοι εργαζόμενοι σχεδίαζαν
να αποχωρήσουν από τη δουλειά τους
μέσα στους επόμενους 12 μήνες, 5,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότεροι από τον
Ιανουάριο του 2022 (όχι εποχικά προσαρμοσμένοι).

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907

• Το Κεμπέκ ήταν η μόνη επαρχία
όπου η απασχόληση αυξήθηκε
τον Αύγουστο (+27.000, +0,6%).
• Υπήρχαν επίσης περισσότεροι
άνθρωποι που αναζητούσαν εργασία
και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
κατά 0,4 ποσοστιαίες
μονάδες στο 4,5%.

Υπήρχαν 307.000 Καναδοί τον Αύγουστο
που είχαν εγκαταλείψει τη δουλειά τους
για να συνταξιοδοτηθούν κάποια στιγμή
τον τελευταίο χρόνο, από 233.000 ένα
χρόνο νωρίτερα και από 273.000 τον Αύγουστο του 2019 (όχι εποχικά προσαρμοσμένοι).
Το ποσοστό ανεργίας για τους μετανάστες που είχαν φτάσει στον Καναδά τα
τελευταία πέντε χρόνια ήταν χαμηλότερο
τον Αύγουστο του 2022 (7,6%) σε σχέση
με οποιονδήποτε μήνα Αύγουστο, καθώς
έγιναν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία το
2006 (κινητός μέσος όρος τριών μηνών,
όχι εποχικά προσαρμοσμένος).

139.000 (+13,9%) στη δημόσια διοίκηση,
48.000 (+3,4%) στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και 12.000 (+8,3%) στις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας.
Στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ισχυρή
ζήτηση εργασίας και στον οποίο λίγο λιγότεροι από τους μισούς (47,3%) των εργαζομένων είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο
τομέα, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε
κατά 67.000 (+2,6%) από το Φεβρουάριο
του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022.
Ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης,
η απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε από 20,3% το Φεβρουάριο του 2020
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ
σε 21,7% τον Αύγουστο του 2022.
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, το
ΤΟΜΕΑ, ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΛΛΑΞΕ
ποσοστό των εργαζομένων που εργάζοΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
νται στο δημόσιο τομέα ήταν χαμηλότερο
Η απασχόληση μεταξύ των εργαζομένων μεταξύ των Κορεατών (11,5%), των Δυτιστο δημόσιο τομέα μειώθηκε (-28.000 κοασιατικών (13,5%) και των Νοτιοασια/ -0,6%) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τικών (13,5%) Καναδών τον Αύγουστο και
τον Αύγουστο, ενώ τόσο ο αριθμός των υψηλότερο μεταξύ των Métis (23,7%), των
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα όσο και ο Μαύρων Καναδών (23,9%) και των ατόαριθμός των αυτοαπασχολούμενων ελά- μων των Πρώτων Εθνών που ζουν εκτός
χιστα άλλαξαν.
αποθεματικού (25,8%) (κινητοί μέσοι όροι
Σε ετήσια βάση, τόσο η απασχόληση στο τριών μηνών, όχι εποχικά προσαρμοσμέδημόσιο τομέα (+157.000, +3,8%) όσο και νοι).
ο αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό
Στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση του αριθτομέα (+413.000, +3,4%) αυξήθηκαν τον μού των εργαζομένων από το ΦεβρουάΑύγουστο, ενώ η αυτοαπασχόληση ήταν ριο του 2020 (+226.000, +2,2%) αντισταθσταθερή.
μίστηκε από μείωση (-222.000 / -7,7%)
Ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει υπαλ- στην αυτοαπασχόληση.
λήλους σε ομοσπονδιακές, επαρχιακές,
εδαφικές, δημοτικές και αυτόχθονες δηΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
μόσιες διοικήσεις, καθώς και σε εταιρείΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ,
ες του Στέμματος και άλλα κυβερνητικά
ΤΗ ΜΑΝΙΤΟΜΠΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ,
ιδρύματα, όπως σχολεία (συμπεριλαμβαΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
νομένων πανεπιστημίων), νοσοκομεία και
Η απασχόληση μειώθηκε στη Βρετανιδημόσιες βιβλιοθήκες.
κή Κολομβία, τη Μανιτόμπα και τη Νέα
Από το Φεβρουάριο του 2020, η απασχό- Σκωτία τον Αύγουστο, ενώ αυξήθηκε στο
ληση στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά Κεμπέκ. Υπήρξε μικρή αλλαγή σε όλες τις
339.000 (+8,7%).
άλλες επαρχίες.
Εξετάζοντας τους τρεις κλάδους στους
Η απασχόληση στη Βρετανική Κολομβία
οποίους η συντριπτική πλειοψηφία των μειώθηκε κατά 28.000 (-1%) τον Αύγουεργαζομένων είναι υπάλληλοι του δημό- στο, ενώ το ποσοστό ανεργίας μεταβλήσιου τομέα, η συνολική αύξηση της απα- θηκε ελάχιστα στο 4,8%. Η μείωση της
σχόλησης κατά την περίοδο αυτή ήταν απασχόλησης ακολούθησε πέντε συνεχό-

μενους μήνες μικρής μεταβολής και ήταν
η πρώτη από τον Απρίλιο του 2021.
Μεταξύ των τεσσάρων μητροπολιτικών
περιοχών απογραφής (CMAs) της επαρχίας, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε από
χαμηλό 3,9% στην Κελόουνα έως υψηλό
5,8% στο Abbotsford-Mission (κινητοί μέσοι όροι τριών μηνών). Στη CMA του Βανκούβερ, η απασχόληση άλλαξε ελάχιστα
το μήνα και το ποσοστό ανεργίας (4,8%)
αντιστοιχούσε στο επαρχιακό ποσοστό.
Αφού παρέμεινε σταθερή σε τρεις από
τους προηγούμενους τέσσερις μήνες, η
απασχόληση στη Μανιτόμπα μειώθηκε
κατά 10.000 (-1,5%) τον Αύγουστο, η πρώτη αξιοσημείωτη πτώση από το Μάρτιο
του 2022. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,3%.
Η CMA του Winnipeg είδε την απασχόληση να διατηρείται σταθερή και ποσοστό
ανεργίας 4,3% (κινητός μέσος όρος τριών
μηνών).
Στη Νέα Σκωτία, υπήρχαν 5.200 (-1,1%)
λιγότερα άτομα που απασχολούνταν τον
Αύγουστο, μετά από τρεις μήνες μικρής
αλλαγής. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 7,6%.
Η απασχόληση στο Halifax CMA μειώθηκε
κατά 1.800 και το ποσοστό ανεργίας ήταν
5,4%, αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούλιο (κινητοί μέσοι όροι
τριών μηνών).
Το Κεμπέκ ήταν η μόνη επαρχία όπου
η απασχόληση αυξήθηκε τον Αύγουστο
(+27.000, +0,6%). Υπήρχαν επίσης περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούσαν εργασία και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,5%.
Στο 2,8% η CMA του Κεμπέκ συνέχισε να
δημοσιεύει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ όλων των CMAs στη
χώρα (κινητός μέσος όρος τριών μηνών).
Μετά από μια πτώση τον Ιούλιο, η απασχόληση άλλαξε ελάχιστα στο Οντάριο
τον Αύγουστο. Με περισσότερους Οντάριους στο εργατικό δυναμικό σε αναζήτηση
εργασίας, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,7%.

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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Ο Καναδάς αργεί για τη βασίλισσα

Τρουντό: «Η κηδεία της βασίλισσας θα σηματοδοτηθεί από ομοσπονδιακή αργία στις 19 Σεπτεμβρίου»

«Η

ημερομηνία της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ θα σηματοδοτηθεί στον Καναδά με εθνική εορτή»,
δήλωσε την Τρίτη 13/9 ο πρωθυπουργός
Τζάστιν Τρουντό. «Επιλέξαμε να προχωρήσουμε με μια ομοσπονδιακή αργία
τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου», είπε ο
πρωθυπουργός στο Νιού Μπράνσγουικ,
όπου παρευρισκόταν σε μια συγκέντρωση των Φιλελευθέρων.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας,
Anthony Albanese, είπε ότι η κυβέρνησή
του έχει επικοινωνήσει με τις περιφερειακές κυβερνήσεις και όλοι συμφώνησαν
ότι μια εθνική εορτή είναι καλή ιδέα. Η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε
επίσης, ότι το Κοινοβούλιο θα επιστρέψει
στην Οττάβα για μια μονοήμερη συνεδρίαση στις 15 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό της μνήμης της βασίλισσας Ελισάβετ
Β› και θα επιστρέψει σε πλήρη συνεδρία
στις 20 Σεπτεμβρίου, αντί για την προγραμματισμένη 19η Σεπτεμβρίου.
Ο Dan Kelly μιλώντας στα ΜΜΕ είπε, ότι
το κόστος των διακοπών θα ήταν άδικο
βάρος για τις επιχειρήσεις. «Οι επιχειρήσεις ήδη δυσκολεύονται να πληρώσουν
τους υπαλλήλους τους και να βρουν αρκετούς υπαλλήλους για να συνεχίσουν τις
εργασίες τους. Για όσες μπορούν να κλείσουν, προφανώς θα έχαναν την παραγωγικότητα μιας ημέρας», είπε.
«Γι’ αυτούς που πρέπει να είναι ανοιχτοί,
όπως ένα εστιατόριο ή ένας κινηματογράφος ή κάτι τέτοιο, όλα αυτά σημαίνει ότι
οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν επιπλέον
αμοιβή ενώ εργάζονται, αμοιβή που οι
εργοδότες θα δυσκολευτούν να επωμισθούν».
Ο Kelly είπε, ότι ενώ μια δημόσια αργία
θα κόστιζε στην οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ξεφύγουν από αυτόν τον «πόνο»,
εάν οι επαρχίες αποφασίσουν να αφήσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να
ενεργήσει μόνη της, καθώς οι περισσότερες ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις είναι μεγάλες επιχειρήσεις.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας του Μόντρεαλ, Ντάγκλας Πόρτερ,
δήλωσε ότι το κόστος για την οικονομία
μιας επιπλέον νόμιμης αργίας κυμαίνεται
μεταξύ 0,1 και 0,2 τοις εκατό του ετήσιου
ΑΕΠ ή κάπου μεταξύ 2 και 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός
είναι μόνο μια εκτίμηση.
«Πιθανώς δε θα σταματήσουν όλες οι
δραστηριότητες. Κάποιες θα μπορούσαν
να αναπληρωθούν αργότερα και κάποιες
δραστηριότητες πραγματοποιούνται τα
Σαββατοκύριακα», είπε ο Πόρτερ στα
ΜΜΕ. Ο Πόρτερ είπε, ότι ενώ το κόστος
μπορεί να φαίνεται υψηλό, δεν πιστεύει
ότι το κόστος θα πρέπει να είναι σημαντικός παράγοντας στην απόφαση της
κυβέρνησης. Η Ένωση βασιλοφρόνων του
Καναδά δήλωσε ότι συμφωνεί.

«Θα εργαστούμε με τις επαρχίες και τα
αυτόχθονα έθνη για να προσπαθήσουμε
να δούμε ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι
σε αυτό. Υπάρχουν ακόμη μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν αλλά
η ευκαιρία για τους Καναδούς να θρηνήσουν τη Δευτέρα θα είναι σημαντική».
Εκτός και αν οι επαρχίες συμμετάσχουν
στο σχέδιο, μόνο οι εργαζόμενοι σε ομοσπονδιακές θέσεις θα λάβουν την ημέρα
άδειας από την εργασία – παρόμοια με
τον τρόπο που τηρείται η Ημέρα Μνήμης.
Περίπου το 85 με 90 τοις εκατό των εργαζομένων ελέγχονται από τις επαρχιακές
κυβερνήσεις.
Ο Dan Kelly, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Καναδικής Ομοσπονδίας
Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων [CFIB], αντέδρασε γρήγορα στην είδηση προτρέποντας τις επαρχίες να απορρίψουν την κίνηση.
«Δεδομένου ότι έχουμε μόνο έξι ημέρες
προειδοποίηση και θα κοστίσει δισεκατομμύρια στην οικονομία, η CFIB προτρέπει τις επαρχιακές κυβερνήσεις να
μην κηρύξουν την ερχόμενη Δευτέρα ως
νόμιμη (με πληρωμή) αργία», ανέφερε
στο Twitter. «Οι επαρχίες θα πρέπει να
ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι της κυβέρνησης
του Καναδά».
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ανακοινωθεί
τραπεζική αργία για την ημερομηνία της
κηδείας που θα δει τις κρατικές υπηρεσίες
και τα σχολεία κλειστά. Οι επιχειρήσεις δε
θα υποχρεωθούν να κλείσουν ή να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους.
Τόσο η Νέα Ζηλανδία όσο και η Αυστραλία, ωστόσο, έχουν δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσουν εθνικές εορτές μόνο μία
φορά για να σηματοδοτήσουν την περίσταση. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι
θα έχει την «Ημέρα Μνήμης της Βασίλισσας Ελισάβετ Β›» στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ
Αυστραλία είπε ότι θα πραγματοποιήσει ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
την εφάπαξ εθνική της εορτή στις 22 Σε- «Προφανώς θα θέλαμε να δούμε την
πτεμβρίου.
κυβέρνηση να έχει εθνική εορτή στις 19
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Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της
λίγκας Ρόμπερτ Φιντς, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.
«Νομίζω ότι θα ήταν ένα τεράστιο σημάδι σεβασμού. Νομίζω ότι θα έδινε στους
ανθρώπους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κηδεία και να προβληματιστούν με το δικό τους τρόπο και να έχουν
μια μέρα άδεια για να το κάνουν».
Ο Finch είπε, ότι ενώ συμμερίζεται τα
επιχειρήματα του Kelly, το κόστος δεν
πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας. «Πιστεύω ότι είναι πολύ ειλικρινείς
ανησυχίες, σίγουρα. Πρέπει να ληφθούν
υπόψη στην απόφαση. Αλλά μου αρέσει
επίσης να πιστεύω ότι αυτό δεν είναι ένα

φαινόμενο κάθε χρόνο, είναι κάτι που γίνεται μία φορά σε πολλά έτη», είπε.
Εάν οι επαρχίες δεν υποστηρίξουν την
κίνηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
και η συντριπτική πλειοψηφία των Καναδών πρέπει να πάνε στη δουλειά στις 19
Σεπτεμβρίου, είπε ο Finch, μπορεί να μην
είναι όλα άσχημα νέα για τους βασιλόφρονες.
«Η άλλη όψη του νομίσματος είναι, ότι
εάν δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι σε διακοπές και αν οι μαθητές πάνε κανονικά
στο σχολείο, υπάρχει η ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη βασίλισσα, κάτι
που μπορεί να μη γίνει απαραίτητα αν είναι σε διακοπές», είπε.
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Υγεία και Διατροφή
Οι ηλικιωμένοι που παίρνουν πάρα
πολλά φάρμακα μαζί κινδυνεύουν

Ο

ι ακούσιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών φαρμάκων
που λαμβάνονται ταυτόχρονα μπορεί
να είναι επικίνδυνες, σύμφωνα με μια
αναφορά της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης «Age». Στη Βρετανία,
περίπου 2 εκατομμύρια ηλικιωμένοι
παίρνουν επτά διαφορετικά φάρμακα,
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Στην αναφορά της Αge υπογραμμίζεται,
ότι ένα στα πέντε φάρμακα που παίρνει ένας ηλικιωμένος είναι ακατάλληλο
και εξηγεί ότι συχνά οι γιατροί συνταγογραφούν ένα νέο φάρμακο για κάθε
καινούργιο ιατρικό πρόβλημα που προκύπτει, χωρίς να διακόπτουν τα παλιά
φάρμακα.
Παράλληλα, τα φάρμακα αυξάνουν
τον κίνδυνο πτώσεων των ηλικιωμένων.
Περίπου 1.000 άτομα σε μεγάλη ηλικία
εισάγονται στο νοσοκομείο καθημερινά,
επειδή έχουν πέσει. Η πιθανότητα πτώσης αυξάνεται κατά 14% για κάθε νέο
φάρμακο που παίρνουν.
Επίσης, το ζήτημα των παρενεργειών
(ναυτία, ζαλάδα, κακή διάθεση, ντελίριο,
απώλεια όρεξης, αδυνάτισμα, αποδυνάμωση των μυών) είναι σημαντικό, καθώς

6% των ηλικιωμένων εισάγονται λόγω
αυτών στο νοσοκομείο και η μια στις 50
οργανικές αντιδράσεις στα φάρμακα είναι θανατηφόρα.
Η αναφορά της Age τονίζει, φυσικά, τη
σημασία των φαρμάκων και υπογραμμίζει ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε σε
μια εποχή που υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα, για τη θεραπεία πολλών
ιατρικών καταστάσεων. Παρόλα αυτά, ο
συνδυασμός τους μπορεί να έχει παρενέργειες, που κάνουν περισσότερο κακό
παρά καλό.
Ο δρ. Χένρι Γούντφορντ, επικεφαλής
φαρμάκων και συνταγογράφησης στη
«British Geriatrics Society», εξηγεί ότι
πρόκειται για ένα φαινόμενο που βλέπουμε καθημερινά, κάθε φάρμακο συνταγογραφείται με βάση τις οδηγίες για
τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα
φάρμακα που λαμβάνονται ταυτόχρονα.
Η αναφορά προτείνει, ότι ένας καλός
παθολόγος πρέπει να έχει καλή εικόνα
όλων των φαρμάκων τού ασθενούς του
και να συναντιέται τακτικά μαζί του για
πιθανές αναθεωρήσεις.
Τέλος, η αναφορά τονίζει, ότι μπορεί

να είναι ωφέλιμες και οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα
η σωματική άσκηση που έχει αποτελέσματα στην κατάθλιψη, την υπόταση,
και μειώνει τα επίπεδα ινσουλίνης στους
πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1.
Μάλιστα, ορισμένες εναλλακτικές μη

φαρμακευτικές προσεγγίσεις, όπως η
θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης,
το μασάζ, η σωματική άσκηση, η μουσική, είναι πιο ασφαλείς και πιο αποτελεσματικές από τα φάρμακα στη διαχείριση τής δύσκολης συμπεριφοράς ασθενών με άνοια.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ, THE GUARDIAN

O κίνδυνος υπέρτασης και εγκεφαλικού
αυξάνεται με την κατανάλωση αλκοόλ

Δ

εν υπάρχει ασφαλές επίπεδο για
την κατανάλωση του αλκοόλ, δείχνει μια νέα κινεζο-βρετανική επιστημονική έρευνα, η οποία απομυθοποιεί την πεποίθηση πως η κατανάλωση
του αλκοόλ με μέτρο προστατεύει από
εγκεφαλικό.

Προηγούμενες μελέτες είχαν βρει, ότι
ένα έως δύο ποτά τη μέρα μπορεί να
βοηθούν στην αποτροπή ενός εγκεφαλικού, κάτι που όμως καταρρίπτει πειστικά
η νέα μεγάλη έρευνα που έγινε μεταξύ
512.000 ενηλίκων στην Κίνα. Η μελέτη
δείχνει, ότι ο κίνδυνος υπέρτασης και
εγκεφαλικού αυξάνεται σταθερά ανάλογα με την κατανάλωση.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα
Αϊόνα Μίλγουντ του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The
Lancet», δήλωσαν ότι «δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό αποτέλεσμα της
μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ έναντι
του εγκεφαλικού. Και η παραμικρή κα-

τανάλωσή του αυξάνει την πιθανότητα
να πάθει κάποιος εγκεφαλικό. Λιγότερο
σαφή είναι τα ευρήματα για τον κίνδυνο
εμφράγματος, γι’ αυτό το θέμα θα μελετηθεί περαιτέρω».
Οι επιστήμονες εκτίμησαν, ότι το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού
κατά 35% για κάθε τέσσερα πρόσθετα
ποτά τη μέρα (280 γραμμάρια αλκοόλ
την εβδομάδα). Η κατανάλωση δέκα έως
20 γραμμαρίων αλκοόλ τη μέρα αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 10%
ως 15%. Στην Κίνα, περισσότερα χρόνια
ζωής χάνονται εξαιτίας των εγκεφαλικών
από κάθε άλλη πάθηση. Στους άνδρες το
αλκοόλ εκτιμάται, σύμφωνα με τη νέα
μελέτη, ότι είναι η αιτία για το 8% των

ισχαιμικών εγκεφαλικών και το 16% των
αιμορραγικών.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά, ότι περίπου 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι πίνουν αλκοόλ, με μέση κατανάλωση 33 γραμμαρίων καθαρού αλκοόλ
τη μέρα, δηλαδή περίπου δύο ποτήρια
κρασιού των 150 ml ή μια μεγάλη μπίρα των 750 ml. Με βάση τις τωρινές τάσεις, αναμένεται αύξηση της παγκόσμιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης αλκοόλ
μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Η Ευρώπη έχει σήμερα τη μεγαλύτερη
κατ’ άτομο κατανάλωση αλκοόλ στον
κόσμο, αλλά εμφανίζει μείωση περίπου
10% μετά το 2010.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και
φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές
με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή
• Μεταφορά του φακέλου σας από
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας
ακολουθήσει.

© ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δωρεάν διανομή
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
με τα φάρμακα
Σ
,χ
,
Π
ε
και ότι άλλο
χρειαζόσαστε
α
7
9:00 . .-8:00 . .
από το φαρμακείο μόνο
4691 Samson blvd.
με ένα τηλέφωνο στο
(Corner 100th Ave)
450-686-2347
450 686-2347
για ακχαρο οληΣτερινη
ιεΣη και για τυχον μβολια
ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M.

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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CITRONS
BIOLOGIQUES
Organic Lemons
2lb

BIO

FRAISES
Strawberries
FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef Tenderloin
26.43/kg

FIGUES NOIRES GRECQUES
Black Figs
boîte

BIO
GRÈCE

SALADES BIOLOGIQUES
Organic Salads
8oz
CÔTES LEVÉES DE PORC
FRAIS
Fresh Pork Spareribs
6.59/kg

PIEUVRE
Octopus
19.82/kg

GRÈCE

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAIS
Fresh Medium Ground Beef
11.00/kg

MIEL DE FLEURS SAUVAGES AURORA
Wildflower Honey
1kg

PAINS ST. MÉTHODE
Breads
360 à 675g

FROMAGE RÂPÉ AU
LAIT DE BREBIS ET
CHÈVRE MIZITHRA
Grated Cheese
CRAQUELINS RITZ
ORIGINAUX CHRISTIE
Original Ritz Crackers
180g

CAFÉ GREC
PAPAGALOS
Greek Coffee
454g
CRÈME GLACÉE
BEN & JERRY’S
Ice Cream
473ml*

FILETS DE TILAPIA FRAIS
Fresh Tilapia Fillets
17.61/kg

YOGOURTS GRECS
LIBERTÉ
Greek Yogurts
650 à 750g

DE RABAIS · OFF

POIS CHICHES,
FÈVES TORTUE, OU
HARICOTS ROUGES
NUPAK OU PRIMO
Legumes
540ml

*Non latier exclue

WWW.SUPERMARCHEPA.COM

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

du lundi 19 septembre au dimanche 25 septembre 2022 · from monday september 19th to sunday september 25th 2022

Livraison à domicile
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every day
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ο Shoji Morimoto κάνει την ονειρική δουλειά:
Πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα!
Κ

ι όμως, υπάρχει η ονειρική δουλειά
και την κάνει ο Shoji Morimoto! Ο
38χρονος από το Τόκιο χρεώνει 10.000
γιεν (71 δολάρια) τη φορά για να συνοδεύσει τους πελάτες του όπου αυτοί θέλουν. Δουλειά του είναι απλά να υπάρχει ως συνοδός.
«Βασικά, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η
δουλειά μου είναι να βρίσκομαι όπου
θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω
τίποτα συγκεκριμένο», είπε ο Morimoto
στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει «νοικιαστεί»
περίπου 4.000 φορές.
Ο Morimoto έχει πλέον σχεδόν 250 χιλιάδες followers στο Twitter, όπου βρίσκει τους περισσότερους από τους πελάτες του. Μάλιστα, περίπου 1 στους 4 τον
«νοικιάζει» ξανά, ενώ υπάρχει ένας πελάτης που τον έχει προσλάβει 270 φορές.
Κάποια φορά προσελήφθη για να κάνει
τραμπάλα με κάποιον στο πάρκο, ενώ
μία άλλη χαιρέτησε από το παράθυρο
κάποιον που έφευγε με το τρένο.
Όμως ο Morimoto δεν αναλαμβάνει
τα πάντα. Έχει απορρίψει προτάσεις να

μετακινήσει ένα ψυγείο και να πάει στην
Καμπότζη, ενώ δε δέχεται κανένα αίτημα
σεξουαλικής φύσης.
Νωρίτερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, κά-

Μανιτάρι – «γίγας» βάρους 9
κιλών εντοπίστηκε στην Κοζάνη

Έ

να μανιτάρι «γίγας», βάρους σχεδόν 9 κιλών (8,9 συγκεκριμένα), εντοπίστηκε
στον Τετράλοφο Κοζάνης. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση μανιταριού,
λόγω του μεγάλου μεγέθους του. Το τεράστιο μανιτάρι μάζεψε ο Γ. Τσαρίδης,
ο οποίος διαμένει στην περιοχή και παραχώρησε και τις σχετικές φωτογραφίες.

λε να φορέσει το ινδικό ένδυμα δημοσίως, αλλά σκέφτηκε ότι μπορεί να φέρει
σε δύσκολη θέση τους φίλους της. Έτσι,
στράφηκε στο Morimoto για συντροφιά.
«Με τους φίλους μου νιώθω ότι πρέπει να τους διασκεδάσω, αλλά με το
νοικιασμένο άνδρα δεν αισθάνομαι την
ανάγκη να είμαι πολύ ομιλητική», είπε η
27χρονη.
Πριν ο Morimoto βρει την αληθινή του
κλήση, εργαζόταν σε μια εκδοτική εταιρεία και συχνά τον επέπλητταν επειδή
«δεν έκανε τίποτα».
«Άρχισα να αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν παρείχα την ικανότητά μου να
«μην κάνω τίποτα» σαν υπηρεσία σε πελάτες», είπε.
Η επιχείρηση αυτή είναι πλέον η μοναδική πηγή εισοδήματος του Morimoto,
με την οποία συντηρεί τη γυναίκα και το
παιδί του. Αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσα βγάζει, είπε ότι βλέπει περίπου έναν ή δύο πελάτες την ημέρα. Πριν
από την πανδημία, ήταν τρεις ή τέσσερις
την ημέρα.

θισε απέναντι από την Aruna Chida, μια
27χρονη ντυμένη με ένα σάρι, ήπιαν
τσάι, έφαγαν κέικ και έκαναν μια χαλαρή
κουβέντα (φωτ.). Η πελάτισσά του ήθε-

© moneyreview.gr

Αιωνόβιος οργάνωσε «γάμο» για
να αποδείξει ότι είναι ζωντανός
και να πάρει τη σύνταξή του!

Γ

ια να αποδείξει στις αρχές, που δεν του χορηγούσαν πλέον τη σύνταξή
του, ότι παρά τα 102 χρόνια
του είναι ζωντανός, ένας Ινδός εμφανίστηκε με άμαξα,
γαμπριάτικο κοστούμι και
μια μπάντα στην έδρα της
τοπικής κυβέρνησης.
«Είμαι ζωντανός!», είπε ο
Ντούλι Τσαντ. «Δε λαμβάνω
πλέον σύνταξη γήρατος από το Μάρτιο, επειδή τα κυβερνητικά αρχεία λένε ότι είμαι νεκρός», πρόσθεσε. «Από τότε προσπαθώ μάταια να αποδείξω ότι ζω ακόμα».
Ο κοινωνικός λειτουργός Ναβίν Τζαϊχίντ, που ήταν μεταξύ των δεκάδων προσκεκλημένων στον ψεύτικο γάμο του Τσαντ, είπε ότι είχε ακούσει να μιλούν για αυτήν
την υπόθεση και αποφάσισε να βοηθήσει τον υπεραιωνόβιο.
«Επικοινωνήσαμε με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανώσαμε συνέντευξη Τύπου, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια γαμήλια
πομπή, για να τραβήξουμε την προσοχή», εξήγησε.
Ο Τζαϊχίντ είπε ότι του τηλεφώνησαν πολλοί άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση αφότου κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το βίντεο με το «γάμο»
του Τσαντ.
© Newsbeast
Φωτ.: pixabay

40 Χρόνια πείρα
στην παρακολούθηση
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS
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Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7

40

w
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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ULC - LISTED

BURGLARY
FIRE
FINANCIAL
Shared Certificate Listing

Toronto • Montreal • Vancouver

Οι #1 πίτες σε όλο
τον Καναδά! Ετσι απλά.
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Κάρολος ο Γ’: Ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας, η σχέση του
με την Ελλάδα και το μέλλον της μοναρχίας
Ο βασιλιάς Κάρολος ο Γ’ αλλάζει σελίδα στη βρετανική μοναρχία μετά από 70 ολόκληρα χρόνια και διαδέχεται τη βασίλισσα
Ελισάβετ που έφυγε από τη ζωή στα 96 της χρόνια στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας

Ο

βασιλιάς Κάρολος ο Γ’, ο μακροβιότερος διάδοχος μέχρι πρότινος στη
βρετανική ιστορία, θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ριζική αναμόρφωση της μοναρχίας μετά το θανάτο της μητέρας του,
καθώς είναι γνωστό εδώ και καιρό πως
θέλει να μειώσει το σχήμα, τις αρμοδιότητες και τα... έξοδα του παλατιού και
να γυρίσει σελίδα στον απαρχαιωμένο
θεσμό.

Το δεύτερο παιδί της βασίλισσας, η πριγκίπισσα Άννα, ήταν σταθερά ένα από τα
πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας. Δεινή ιππέας, που έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που
αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες
το 1976, είναι η πέμπτη πιο δημοφιλής
γαλαζοαίματη, σύμφωνα με το YouGov.
Σύμφωνα με τους βασιλικούς εμπειρογνώμονες, θα έχει βασικό ρόλο στην... ψαλιδισμένη μοναρχία του Καρόλου.
Ο Έντουαρντ και η Σόφι, κόμης και κόμισσα του Γουέσεξ – το μικρότερο παιδί της
βασίλισσας και η σύζυγός του, θα μπορούσαν να παίξουν βασικό ρόλο στη νέα
μοναρχία, μετά τα πρόσφατα βασιλικά
σκάνδαλα με άλλα μέλη της οικογένειας.

Νατάσα Παυλοπούλου
© Newsbomb.gr
Η επιθυμία του νέου μονάρχη να μειώσει
τους γαλαζοαίματους της πρώτης γραμμής έχει τεκμηριωθεί εδώ και καιρό, με
τους ειδικούς να λένε ότι ο Κάρολος επιθυμεί να μετατρέψει τη μοναρχία σε «ένα
πιο μικρό και συνεκτικό σχήμα» που θα
αφήνει λιγότερο χώρο σε φήμες και «κουτσομπολιά», θα είναι πιο αποτελεσματικό
και θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στους
πολίτες της γηραιά αλβιόνας.
Η έννοια της «ψαλιδισμένης μοναρχίας» απέκτησε μορφή και κατά τη διάρκεια
του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ τον Ιούνιο, όταν η μονάρχης
εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ μόνο με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που είχαν κάποιο ρόλο.
Το αρχικό μοντέλο του βασιλιά Καρόλου
περιελάμβανε ένα σφιχτό πυρήνα μόλις
επτά ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του
ίδιου, αλλά πλέον εκ των πραγμάτων δεν
ισχύει. Στο σχέδιο, που τέθηκε σε εφαρμογή πριν από το θάνατο της βασίλισσας,
ανήκε η μονάρχης μαζί με τον πρίγκιπα
Φίλιππο που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, το βασιλιά πλέον Κάρολο
και τη σύζυγό του Καμίλα, τον πρίγκιπα
Γουίλιαμ και την Κέιτ και τον πρίγκιπα
Χάρι.
Ο Φίλιππος πέθανε σε ηλικία 99 ετών το
2021, ενώ το μέλλον του Χάρι στη νέα εποχή φαίνεται εξαιρετικά αμφίβολο, μετά
την απόφασή του να εγκαταλείψει τα βασιλικά καθήκοντα πρώτης γραμμής και να
μετακομίσει στις ΗΠΑ, μαζί με τη σύζυγό
του, Μέγκαν Μαρκλ. Ο πρίγκιπας Άντριου,
ο δευτερότοκος γιός της βασίλισσας, μένει επίσης εκτός, λόγω της εμπλοκής του
ονόματός του στο σκάνδαλο Επστάϊν.

O βασιλιάς Κάρολος
στην Κνωσσό το 2018

Καρόλου, σύμφωνα με βασιλικούς παρατηρητές.
Στη νέα εποχή λοιπόν, το παραδοσιακό
μοντέλο με τις χιλιάδες τελετές και τα βασιλικά καθήκοντα κάθε χρόνο μπορεί να
αλλάξει, ενώ ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των χορηγιών, για να επιτραπεί στους
βασιλείς να επικεντρωθούν πιο ουσιαστικά με μικρότερο αριθμό θεμάτων.
Η βασιλική βιογράφος, Aντζελα Λέβιν,
είπε στο TalkRadio το Μάιο του 2021 ότι
ο διάδοχος ήθελε να περικόψει τον πυρήνα των εργαζομένων στο Μπάκιγχαμ «εδώ
και πολύ καιρό» προκειμένου να «εξοικονομήσει κόστος αλλά και για να αξίζουν
τα χρήματα που λαμβάνει το παλάτι από
τους φορολογούμενους».
Εκτός από την αναφερόμενη επιθυμία
του να μειώσει το μέγεθος της οικογένειας, η μεγαλύτερη άμεση αλλαγή θα
είναι η κατοικία του νέου μονάρχη. Ο
πρώην Πρίγκιπας της Ουαλίας ζούσε
στον οίκο Clarence House στην πόλη του
Westminster, από το 2003. Πιστεύεται ότι
ο βασιλιάς Κάρολος θα ακολουθήσει τα
βήματα της μητέρας του και θα μετακομίσει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.
Χρειάζεται ένας... μονάρχης στα κεντρικά
γραφεία της μοναρχίας. Αυτό δεν τέθηκε
ποτέ υπό αμφισβήτηση» είπε μια βασιλική πηγή στη Mail on Sunday το Φεβρουάριο του 2022. Το Παλάτι θα εξακολουθεί να είναι ένας κόμβος εργασίας και
διασκέδασης και θα είναι επίσης ανοιχτό
στους επισκέπτες. Είναι ένα εξαιρετικά
σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο. Ο τίτλος
Η «ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ»
Αυτομάτως, εμφανίζονται στο προσκή- του Δούκα της Κορνουάλης μεταβιβάζεται
νιο η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας στον Γουίλιαμ, καθώς η παράδοση επιΕδουάρδος με τη σύζυγό του Σόφι, κόμισ- τάσσει ο μεγαλύτερος γιος του κυρίαρχου
σα του Γουέσεξ, αποκτώντας ρόλο «κλει- να κληρονομεί τον τίτλο.
δί» στη μελλοντική θητεία του Βασιλιά
Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον θα δο-

θεί ο τίτλος του Πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο
τίτλος απονεμήθηκε στον τότε πρίγκιπα
Κάρολο από τη Βασίλισσα το 1958 και τελικά εναπόκειται στον Πρίγκιπα Κάρολο
εάν και σε ποιόν θα τον απονείμει με τη
σειρά του. Ο βασιλιάς Κάρολος θα συνεχίσει να μάχεται για θέματα με τα οποία
είναι ήδη παθιασμένος, όπως είναι κατά
κύριο λόγο η κλιματική αλλαγή. Η συγκεκριμένη ανησυχία φαίνεται ότι θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ως μονάρχης.
Η «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ» ΚΑΜΙΛΛΑ
Η πρώην δούκισσα της Κορνουάλης (The
Queen Consort, όπως είναι ο επίσημος
τίτλος της) θα μείνει μαζί του με τον Πρίγκιπα Κάρολο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα
εποχή. Η 74χρονη Καμίλα θα στεφθεί
βασίλισσα όταν ο Κάρολος γίνει βασιλιάς.
Η Βασίλισσα διαβεβαίωσε το μελλοντικό καθεστώς της σε μια ιστορική δήλωση για το Ιωβηλαίο το Φεβρουάριο του
2022, δίνοντας τέλος σε χρόνια αβεβαιότητας σχετικά με το θέμα. Δήλωσε ότι
ήταν «ειλικρινής επιθυμία» η νύφη της να
αναγνωριστεί πλήρως όταν ο Κάρολος τη
διαδεχτεί.
Ο πρωτότοκος γιός του Γουίλιαμ και η
Κέιτ θα μπορούσαν να κληρονομήσουν το
Κάστρο του Ουίνδσορ. Άλλες αναφορές
λένε ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να μετακομίσει στο Clarence House. Το ζευγάρι
μετακόμισε στο Ουίνδσορ μόλις τον περασμένο μήνα και τώρα ζει στο Adelaide
Cottage, 10 λεπτά με τα πόδια από το κάστρο, όπου η βασίλισσα πέρασε μεγάλο
μέρος του χρόνου της στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Τα τρία παιδιά τους, ο
Τζορτ, η Σάρλος και ο Λούις, φοιτούν στο
κοντινό Lambrook School, ένα ιδιωτικό
σχολείο κοντά στο Ascot του Berkshire.

O KΑΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του
Καμίλα, επισκέφθηκαν την Αθήνα τον
περασμένο Μάρτιο, έχοντας ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθούν την Ελλάδα, με αφορμή τους
εορτασμούς των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση. Ηταν η τρίτη επίσημη
επίσκεψη του ζεύγους στην Ελλάδα, ύστερα από την πρώτη τους κοινή άφιξη το
Νοέμβριο του 1998, μετά από πρόσκληση
του τότε πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.
Λάτρης της Ελλάδας, ο νέος μονάρχης με
κάθε ευκαιρία εγκωμιάζει τις ομορφιές
και την ιστορία της χώρας μας και την επισκέπτεται μόνος ή μαζί με τη σύζυγό του,
στην οποία φαίνεται να έχει μεταδώσει
την αγάπη του.
Εκτός πρωτοκόλλου, Κάρολος και Καμίλα δεν έχαναν ποτέ την ευκαιρία να
επισκεφθούν τη χώρα μας και ιδιαίτερα
τα ελληνικά νησιά με προτεραιότητα το
αγαπημένο τους ορμητήριο, το σπίτι της
οικογένειας τραπεζιτών Ρότσιλντ, στην
Κέρκυρα. Το ζεύγος αγαπάει επίσης ιδιαιτέρως την Κρήτη, ενώ έχει επίσης πραγματοποιήσει κρουαζιέρα στη Χαλκιδική και
έχει κολυμπήσει στα παραδεισένια νερά
της Αμμουλιανής.
Ο ίδιος ο Κάρολος έχει επισκεφθεί πολλές φορές μόνος την Ελλάδα κατά το
παρελθόν για να καταλύσει στη Μονή
Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, έχοντας
δηλώσει επανειλημμένως ότι αποτελεί το
αγαπημένο του σημείο για ηρεμία και περισυλλογή. Ο πατέρας του Καρόλου, πρίγκιπας Φίλιππος, είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα, ενώ είναι γνωστή η σύνδεση όλης
της βασιλικής οικογένειας με το νησί του
Ιονίου.

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

200 για $84
400 για $134
1000 για $204

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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Ελισάβετ: Πώς ο θάνατος της βασίλισσας έχει φέρει
τα πάνω κάτω στο Μπάκιγχαμ – Τα πρώτα δείγματα

Πέρασαν μόνο λίγα 24ωρα από τη στιγμή που η βασίλισσα Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή και οι βασιλικοί ρεπόρτερ
της Μεγάλης Βρετανίας δεν προλαβαίνουν να καταγράψουν τις εξελίξεις – Αν και είναι ακόμα νωρίς, όλα φαίνεται ότι αλλάζουν
στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας του παλατιού – Ο Κάρολος δάκρυσε, κάτι που δε θα έκανε ποτέ η Ελισάβετ και έτινε κλάδο
ελαίας σε Χάρι και Μέγκαν, κάτι που επίσης δε θα επέτρεπε η μητέρα του

Τ

α τελευταία 70 χρόνια η Μονάρχης,
που συνέδεσε το όνομά της με το
βρετανικό θρόνο, απέφευγε να κάνει δηλώσεις και πάνω από όλα να εκφράζει τα
συναισθήματά της. Είναι χαρακτηριστικό
το γεγονός ότι ουδέποτε έκλαψε σε κοινή θέα, όπως επίσης δεν «έσπασε» ψυχολογικά.
Χρήστος Διαμαντόπουλος
© Newsbomb.gr
Αν και πολλές φορές αυτό το χαρακτηριστικό, λειτουργούσε κατά της, η βασίλισσα ήξερε να κάνει υπομονή μέχρι να ξεχαστούν όλα τα κακώς κείμενα. Αυτό έκανε
όταν χώρισε ο Κάρολος, όταν σκοτώθηκε
η Νταϊάνα και πρόσφατα, όταν Χάρι και
Μέγκαν έκαναν τη μεγαλοπρεπή έξοδό
τους από το Παλάτι.
Κάτω από το μανδύα του «καθήκοντος»
η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ αποτέλεσε,
εκτός από τη μακροβιότερη, ίσως και την
πλέον επιτυχημένη Μονάρχη της Βρετανίας. Μπορεί τα λάθη που της καταλογίζουν
πολίτες σε διάφορες πλευρές του πλανήτη, λόγω των αποφάσεών της για τον
επεκτατισμό της κοινοπολιτείας, να είναι
δεκάδες, όμως οι Βρετανοί ποτέ δεν της
καταλόγισαν ότι παρέκκλινε από το καθή- Βασίλισσας και δύσκολα θα αποδεχτούν
κον της ή ότι δεν έκανε το καλύτερο για κάτι διαφορετικό.
τη χώρα.
ΤΟ «ΑΓΚΑΘΙ» ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ
Ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα που
ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ
είχε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια
ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ Ο ΚΑΡΟΛΟΣ
Αν και πολλοί θεωρούν ότι ο γηραιός Κά- της βασιλίας της η Ελισάβετ, ήταν σίγουρα
ρολος είχε πολλά χρόνια να μάθει δίπλα η εμπλοκή του ονόματος του… αγαπημέστη μητέρα του, ξαφνικά είδαμε ένα Βασι- νου της γιου πρίγκιπα Άντριου στο σκάνλιά να τον κατακλύζουν τα συναισθήματά δαλο Επστάιν. Και σε αυτή την περίπτωση,
του. Οι κάμερες κατέγραψαν τα δάκρυά η εκλιπούσα Μονάρχης προσπάθησε να
του από την πρώτη μέρα της βασιλείας κρατήσει χαμηλούς τόνους «εξαφανίζοτου, ενώ στον πρώτο λόγο του ως μο- ντας» το γιο της από το Μπάκιγχαμ, αφαινάρχης έριξε γέφυρες στους «αντάρτες» ρώντας του, ως όφειλε, όλα τα βασιλικά
Χάρι και Μέγκαν. Στο ίδιο μήκος κύματος καθήκοντα, χωρίς ωστόσο να τον διώξει
συνέχισε και ο διάδοχος του θρόνου Ουί- από το πλευρό της σε ιδιωτικό επίπεδο.
Μέχρι ώρας, αναπάντητα ερωτήματα
λιαμ, ο οποίος κάλεσε τον αδερφό του να
περπατήσουν μαζί (με τις συζύγους τους) εγείρονται για την τύχη και το μέλλον
έξω από το κάστρο του Ουίνσδορ και να του 62χρονου Άντριου, τώρα που στο
θρόνο ανέβηκε ο μεγαλύτερος αδελχαιρετήσουν το πλήθος.
Μπορεί κάποιος όλα αυτά να τα θεωρεί φός του, Κάρολος. Πρόσφατα, σύμτυχαία, όμως οι βασιλικοί αναλυτές έχουν φωνα με δημοσιεύματα στο βρετανιάλλη άποψη. Επίσης, ο «ευαίσθητος» Κά- κό Τύπο, οι δύο κόρες του, Βεατρίκη
ρολος μπορεί για κάποιους να είναι γοη- και Ευγενία, είχαν παρακαλέσει το θείο
τευτικός, όμως οι αυστηρότεροι υπέρμα- τους, Κάρολο, να επιτρέψει στο πατέχοι της Μοναρχίας ίσως το εκλάβουν ως ρα τους να επιστρέψει στη δημόσια ζωή.
αδυναμία. Άλλωστε, γενιές και γενιές Άγ- Όμως, καθώς ο Κάρολος έχει επανειλημγλων έχουν μεγαλώσει με το πρότυπο της μένα τοποθετηθεί δημόσια σε συνεντεύ-

ξεις του, για την επιθυμία του να περιορίσει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας
που εκτελούν επίσημα καθήκοντα – και
αμείβονται για το έργο τους – το πιθανότερο είναι πως θα αφήσει τον αδελφό του,
πρίγκιπα Άντριου, στον «πάγο» εσαεί.
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Πρωτόγνωρες είναι οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα στη Βρετανία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που η
χώρα αλλάζει βασιλιά και πρωθυπουργό
μέσα στην ίδια εβδομάδα.
Κάθε πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε
το χρονικό διάστημα να προετοιμαστεί
για το ενδεχόμενο θανάτου της βασίλισσας, κάτι που δε συνέβη με τη Λιζ Τρας, η
οποία διορίστηκε δύο μόλις μέρες πριν το
θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.
Μάλιστα, οι τελευταίες επίσημες φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ είναι
αυτές της συνάντησης που είχε την Τρίτη
6/9 με τη διάδοχο του Μπόρις Τζόνσον,
στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.
Από τη στιγμή που ανέλαβε την πρωθυπουργία, η Λιζ Τρας ήξερε ότι δε θα
απολάμβανε περίοδο χάριτος. Λίγες ώρες

πριν από το θάνατο της βασίλισσας, είχε
παρουσιάσει ενώπιον του κοινοβουλίου
το σχέδιο για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το αυξημένο
ενεργειακό κόστος.
Η συζήτηση διακόπηκε το μεσημέρι της
8ης Σεπτεμβρίου, όταν δόθηκε διακριτικά
στην επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης ένα σημείωμα που την ενημέρωνε ότι
η υγεία της βασίλισσας είχε επιδεινωθεί
ραγδαία.
Η πρωθυπουργός συνάντησε την Παρασκευή (9/9) το απόγευμα το βασιλιά
Κάρολο Γ’, λίγες ώρες πριν από τη μετάδοση του πρώτου διαγγέλματος του νέου
μονάρχη.
Η Λιζ Τρας ενημερώθηκε για το θάνατο
της βασίλισσας γύρω στις 16:30 (τοπική
ώρα – 18:30 ώρα Ελλάδος), δύο ώρες
προτού ανακοινωθεί επισήμως από τα
Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.
Ήταν ο 15ος διορισμός πρωθυπουργού
από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στα 70 χρόνια που παρέμεινε στο θρόνο. Ο πρώτος
ήταν του Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο τελευταίος ήταν της Λιζ Τρας, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, δύο ημέρες πριν το θάνατό της.

Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Fresh products! Nice variety! Excellent value!
2 EASY STEPS:

FRUITS ET LÉGUMES

(514) 473-4591

1

Book your basket online or by phone
from Monday to Thursday

2

Pickup Thursday, Friday or Saturday.
Delivery available
Reserve yours TODAY

3151-B boul. DAGENAIS OUEST
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com

@panierdufermier
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Οροπέδιο Λασιθίου: Το Δικταίο Άντρο
και το φαράγγι του Χαυγά
Κ

Γενική άποψη του Οροπεδίου Λασιθίου
(πηγή: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου)

ομμάτι της λασιθιώτικης γης με μέσο
υψόμετρο 850 μέτρα, στις δυτικές –
βορειοδυτικές πλαγιές του ορεινού όγκου
της Δίκτης, το ξακουστό Οροπέδιο Λασιθίου αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλέον εύφορη πεδινή έκταση της μεγαλονήσου.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)
Μηλιές, καρυδιές, αχλαδιές, κερασιές,
αμυγδαλιές και δαμασκηνιές, καλλιεργούνται στο Oροπέδιο Λασιθίου, όπου παράγονται εξαιρετικής ποιότητας γεωργικά προϊόντα (πατάτα Λασιθίου, κηπευτικά, όσπρια,
σιτηρά) και βόσκουν χιλιάδες αιγοπρόβατα.
Το εδαφικό ανάγλυφο της περιοχής συντίθεται από μια μεγάλη πεδινή καλλιεργήσιμη έκταση, δεκάδες κορυφές τριγύρω (το
υψόμετρό τους κυμαίνεται από 1.163 έως
2.148 μέτρα, στο Σπαθί Μαδάρας, την ψηλότερη κορυφή της Δίκτης), μικρές εύφορες
κοιλάδες και ορεινές διαβάσεις.
ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στο Οροπέδιο Λασιθίου ανάγονται
στους Nεολιθικούς Xρόνους. Επί Ενετοκρατίας, το 16ο αιώνα, η περιοχή του Οροπεδίου κατοικήθηκε αρχικά από βενετσιάνους
αποίκους (προέρχονταν κυρίως από το
Ναύπλιο και τη Μονεμβασιά) και εν συνεχεία από ντόπιους καλλιεργητές, που ήταν
υποχρεωμένοι να παραδίδουν τη μισή σοδειά τους στις ενετικές Αρχές. Το Οροπέδιο
υπήρξε κέντρο και κρησφύγετο επαναστατών επί Tουρκοκρατίας, η οποία άρχισε το
έτος 1649.
ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
Τα σημαντικότερα χωριά του Οροπεδίου
είναι το Τζερμιάδο (έδρα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου), ο Άγιος Γεώργιος (ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός του Δήμου)
και το Ψυχρό (συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση του Οροπεδίου λόγω
του ονομαστού Δικταίου Άντρου). Στους
υπόλοιπους οικισμούς συγκαταλέγονται ο
Αβρακόντες, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος
Χαράλαμπος, το Καμινάκι, το Κάτω Μετόχι,
η Κουδουμαλιά, το Λαγού, ο Μαγουλάς, το
Μαρμακέτο (σε αυτό υπάγεται διοικητικώς
και το Φαρσάρο), το Μέσα Λασιθάκι, το
Mέσα Λασίθι, το Πινακιανό και η Πλάτη.
ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ
Στην κορυφή της λίστας των αξιοθεάτων
του Οροπεδίου Λασιθίου βρίσκεται, ασφαλώς, το σπήλαιο του Ψυχρού, σε απόσταση

1 χλμ ΝΔ από το ομώνυμο χωριό (υψόμετρο
1.025 μ.). Το σπήλαιο του Ψυχρού ταυτίστηκε με το περίφημο Δικταίο Άντρο, στο
οποίο, σύμφωνα με τη μυθική παράδοση,
κατέφυγε η Ρέα για να γεννήσει τον Δία,
ο οποίος ανατράφηκε από την αίγα Aμάλθεια, υπό την προστασία και την επίβλεψη
των ποιμένων Kουρητών.
Σύμφωνα με άλλη παράδοση, το Δικταίο
Άντρο ήταν ο τόπος όπου ο Δίας έφερε την
Ευρώπη και ενώθηκε μαζί της, αφού την
απήγαγε από τη Φοινίκη.
Εξάλλου, παραδίδεται ότι στο Δικταίο
Άντρο αφενός μεν αποκοιμήθηκε επί δεκάδες χρόνια και είχε οράματα ο περίφημος
μάντης Επιμενίδης, αφετέρου δε κατοικούσαν οι Άρπυιες, τερατώδη αρπακτικά πτηνά
με γυναικεία πρόσωπα και αγγελιαφόροι
του θανάτου, που προκαλούσαν το κακό.
Πάντως, η ταύτιση του σπηλαίου του Ψυχρού με το Δικταίο Άντρο αμφισβητείται
σήμερα από αρκετούς μελετητές.
Το βέβαιο είναι ότι το σπήλαιο του Ψυχρού
με τους τεράστιους σταλαγμιτικούς και σταλακτιτικούς σχηματισμούς, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός λατρευτικός χώρος της μινωικής Κρήτης, τόπος αδιάκοπης λατρείας από
τους Πρωτομινωινούς Χρόνους (3η χιλιετία
π.Χ.) έως την Αρχαϊκή Περίοδο (7ος-6ος αιώνας π.Χ.).
Το σπήλαιο εξακολούθησε να έχει επισκέπτες και κατά τους Pωμαϊκούς Xρόνους.
Στο σπήλαιο κατέφθαναν πιστοί ακόμη και

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

από πολύ μακρινά μέρη, για να τιμήσουν
τη θεότητα και να φέρουν αναθήματα (ειδώλια, εργαλεία, διπλούς πελέκεις, όπλα,
σφραγιδόλιθους, κοσμήματα κ.λπ.), πολλά
από τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου.
Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν
στο χώρο του σπηλαίου έφεραν μεταξύ
άλλων στο φως αρχιτεκτονικά ευρήματα,
νεολιθικά όστρακα, πρωτομινωικές ταφές,
επιγραφές με Γραμμική Α γραφή.
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
ΤΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
Στην περιοχή του Τζερμιάδου, το ενδιαφέρον των επισκεπτών προσελκύουν η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού (σε ύψωμα πάνω
από το χωριό) και το εκκλησάκι της Αγίας
Αριάδνης, στη θέση «Καρφί». Αξίζει να σημειωθεί, ότι κοντά στο Τζερμιάδο έχουν
εντοπιστεί νεολιθικοί τάφοι (θέσεις «Σκαφίδια» και «Kάστελος») και ερείπια μινωικών
κατοικιών.
Στην ευρύτερη περιοχή του Αβρακόντε βρίσκονται το σπήλαιο Περιστεράς και
το μικρό οροπέδιο Λιμνάκαρο. Πλησίον του
οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται η μονή της Παναγίας της Κρουσταλλένιας, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Η μονή, που ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις επαναστάσεις του 19ου αιώνα, υπέστη δε καταστρο-

φές το 1823 και κατά τη διάρκεια της επανάστασης των ετών 1866-1869.
Κοντά στον Άγιο Χαράλαμπο βρίσκεται ταφικό σπήλαιο Πρωτομινωικών και Μεσομινωικών Χρόνων, στο οποίο βρέθηκαν εκατοντάδες ακέραια κρανία.
Στη θέση «Αρμί», κοντά στο Μέσα Λασίθι,
έχουν εντοπιστεί ερείπια οικισμών Γεωμετρικών και Ρωμαϊκών Χρόνων. Πλησίον
του Πινακιανού είναι χτισμένη η μονή της
Βιδιανής, αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή.
Η μονή ιδρύθηκε στο β’ μισό του 19ου αιώνα και πυρπολήθηκε από τους Τούρκους το
1867.
Κοντά στον οικισμό Φαρσάρο βρίσκεται
το σπήλαιο της Τράπεζας (Κρόνιον), με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και λείψανα Nεολιθικής Eποχής.
Στο ανατολικό άκρο του Οροπεδίου Λασιθίου, κοντά στο Μέσα Λασιθάκι, βρίσκεται το επιβλητικό φαράγγι του Χαυγά, στα
πολυάριθμα σπήλαια του οποίου βρήκαν
καταφύγιο αντάρτες και Σύμμαχοι κατά τη
διάρκεια της Κατοχής. Στη θέση «Αυχήν
Αμπέλου» («Σελί Αμπέλου»), στη βόρεια
είσοδο του Οροπεδίου Λασιθίου, οι σωζόμενοι αλευρόμυλοι αποτελούν πόλο έλξης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η άρδευση των
καλλιεργειών του Οροπεδίου Λασιθίου γινόταν παλαιότερα από χιλιάδες ανεμόμυλους, που αντλούσαν το νερό από πηγάδια
και προσέδιδαν στο όλο τοπίο μια πραγματικά μοναδική φυσιογνωμία.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way
key chain remote with icon display
•1 x battery backup, power supply,
telephone jack
• Incl. 1 year monitoring
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Κεμπέκ: Ένα μεγάλο ΟΧΙ από
τον Legault στους δημάρχους
Ο François Legault κλείνει την πόρτα
στο αίτημα των δημάρχων για
«πράσινα» χρήματα

Καλημέρα
Πατρίδα
Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Ο

François Legault κλείνει την πόρτα,
μετά από αίτημα της δημάρχου του
Μόντρεαλ και των δημάρχων των μεγαλουπόλεων, οι οποίοι καλούν την επόμενη κυβέρνηση του Κεμπέκ για ένα «πράσινο σύμφωνο» – το οποίο υπολογίζεται
στα 2 δις$ – προκειμένου να καλύψουν
τις ανάγκες που έχουν οι μεγαλουπόλεις
του Κεμπέκ για την προσαρμογή τους
στην κλιματική αλλαγή.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Valérie Plante, Bruno Marchand,
Catherine Fournier και Stéphane Boyer,
ένωσαν τις φωνές τους με άλλους εκλεγμένους αξιωματούχους, για να απευθύνουν έκκληση σε όλα τα πολιτικά κόμματα.
«Προτείνουμε μια ισχυρή συνεργασία»,
υποστήριξε η κ. Plante. «Θέλουμε να σταματήσουμε αυτή τη συνεχή καθυστέρηση.
Αυτό που μας έλειπε είναι αυτή η συνεργασία» είπε η δήμαρχος του Μόντρεαλ, η
οποία θα ήθελε, οι πόλεις του Κεμπέκ να
λάβουν κεφάλαια για να πραγματοποιήσουν έργα προετοιμασίας για φυσικές
καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αντί να αντιδρούν πάντα
μετά από μια καταστροφή που συνδέεται
με την αλλαγή του κλίματος.
«Όταν ενεργούμε επειγόντως, κοστίζει
πάντα περισσότερο», είπε η κ. Plante.
«Μπορεί να κοστίσει έως και 10 φορές
περισσότερο. Όσον αφορά την καλή διαχείριση των δημόσιων πόρων, πρέπει να
το σκεφτούμε», πρόσθεσε.
Ο LEGAULT ΛΕΕΙ ΟΧΙ
Λίγες ώρες μετά από αυτή την κοινή
δήλωση των δημάρχων, τη Δευτέρα 12
Σεπτεμβρίου 2022, η δήμαρχος του Μόντρεαλ συναντήθηκε με τον επικεφαλής
του Συνασπισμού avenir Québec (CAQ),
François Legault, στο δημαρχείο.
Σε συνέντευξη Τύπου, ο απερχόμενος
πρωθυπουργός έκλεισε γρήγορα την πόρτα στη ζήτηση των μεγαλουπόλεων, επικαλούμενος την «ικανότητα πληρωμής
αντίστοιχων φόρων των Κεμπεκιοτών»,
ενώ ήδη προσπαθεί να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση σε αυτή την περίοδο
πληθωρισμού.
«Έχουμε ήδη ένα σχέδιο για μια πράσινη
οικονομία 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
όπου οι προτάσεις από δήμους και τις μεγάλες πόλεις θα γίνουν δεκτές, αρκεί να
προσφέρουν καλή απόδοση στη μείωση
του GHG (Greenhouse Gas Protocol) στο
προτεινόμενο κόστος», είπε ο François
Legault. Άλλα αιτήματα θα αναλυθούν
«κατά περίπτωση», είπε.

Οι μεγάλες πόλεις ανέθεσαν μια μελέτη
στην επιστημονική ομάδα Ouranos και
WSP προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν
τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα ήταν μία
εκτίμηση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων
σε έξοδα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ετησίως μέχρι το 2055.
Το Πρωτόκολλο GHG θεσπίζει ολοκληρωμένα παγκόσμια τυποποιημένα πλαίσια για τη μέτρηση και τη διαχείριση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG)
από επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, αλυσίδες αξίας και δράσεις μετριασμού.
Βασιζόμενο σε μια 20ετή συνεργασία
μεταξύ του World Resources Institute
(WRI) και του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(WBCSD), το Πρωτόκολλο GHG συνεργάζεται με κυβερνήσεις, ενώσεις του κλάδου, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.
«Το παράθυρο ευκαιρίας για τον περιορισμό των ζημιών είναι πολύ σύντομο»,
δήλωσε ο δήμαρχος της Βαρέν, Μάρτιν
Νταμφούς, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης.
«Οι επιπτώσεις στις δημοτικές υποδομές
είναι ήδη σημαντικές και θα αυξηθούν
δραματικά τα επόμενα χρόνια», καταλήγουν οι Ouranos και WSP.
«Οι βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες, η
υπερβολική ζέστη και οι πιο έντονοι κύκλοι παγώματος – απόψυξης, οι δήμοι
επηρεάζονται άμεσα από τις συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να
επωμιστούν το κόστος. Ο δήμαρχος του
Κεμπέκ, Μπρούνο Μαρσάντ, συνέκρινε
την κλιματική αλλαγή με μια καταιγίδα
που πλησιάζει επικίνδυνα τις πόλεις του
Κεμπέκ και «έχει ήδη πολύ δαπανηρές
επιπτώσεις στις πόλεις μας», είπε.
Ο LEGAULT ΘΕΛΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ο κ. Legault σχολίασε επίσης την ένοπλη
βία στο Μόντρεαλ, ενώ τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη, τέσσερις πυροβολισμοί
άφησαν τρεις τραυματίες στη μητρόπολη,
ιδίως σε ένα δημοτικό σχολείο και στην
καρδιά της λατινικής συνοικίας, ένα πολυσύχναστο τετράγωνο του κέντρου της
πόλης όπου βρίσκονται τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
«Πρέπει όντως να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το παίρνουμε στα σοβαρά και δουλεύουμε. Η Valérie Plante συνεργάζεται
με το SPVM για να προσθέσει αστυνομικούς, ιδιαίτερα σε γειτονιές όπου είναι, σε
εισαγωγικά, πιο θερμές», δήλωσε ο επικεφαλής του CAQ. «Δώσαμε χρήματα για να
πάρουμε περισσότερα, οπότε περιμένω
να πάρω περισσότερα. Θα ήθελα να είναι
εκεί το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

Απ' ευθείας μετάδοση
και στο i c i t e l e v i s i o n . c a
Αυτή την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ CHOMEDEY GUY OUELLETTE

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου:

7:30 το πρωί και 9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου: 7:30 το πρωί
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου: 4:30 το απόγευμα
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου: 3:30 το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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Ουίλιαμ και Κέιτ έχουν Η ΔΕΘ τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη για
κλέψει τις καρδιές
την πρωτοβουλία του για το μπουζούκι!
των Βρετανών
ο απόγευμα της Δευτέρας 12/9, η Διοίκηση της

Έ

να λαμπερό ζευγάρι, σύμβολο μιας εκσυγχρονισμένης μοναρχίας. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ αποκαλέστηκαν προ ημερών, «πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας», από το νέο βασιλιά Κάρολο Γ’ της
Βρετανίας. Το ζευγάρι, που έχει τρία παιδιά, κατείχε
μέχρι τώρα τους τίτλους «δούκας και δούκισσα του
Κέιμπριτζ».
Ο τίτλος του πρίγκιπα
της Ουαλίας ανήκε μέχρι
σήμερα στον Κάρολο, ο
οποίος διαδέχθηκε τη
μητέρα του, την Ελισάβετ Β’, στο βρετανικό
θρόνο. Ο τίτλος της πριγκίπισσας της Ουαλίας
έχει συνδεθεί με την αδικοχαμένη Νταϊάνα, η οποία
σκοτώθηκε το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.
Η Καμίλα, η δεύτερη σύζυγος του Καρόλου, δε χρησιμοποίησε ποτέ αυτόν τον τίτλο.
Το ζευγάρι είναι εξαιρετικά δημοφιλές, διατηρώντας
λογαριασμό στο Instagram με 14 εκατομμύρια ακολούθους. Παρουσιάζει συνήθως φωτογραφίες μιας φαινομενικά τέλειας οικογένειας, με στιγμιότυπα στα οποία
πρωταγωνιστούν τα τρία παιδιά, ο 9χρονος Τζορτζ,
η 7χρονη Σάρλοτ και ο 4χρονος Λούις, του οποίου οι
γκριμάτσες κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, τον περασμένο
Ιούνιο, είχαν ενθουσιάσει τους φωτογράφους.
Ουίλιαμ και Κέιτ, 40 ετών και οι δύο, μετακόμισαν
πρόσφατα στο Ουίνσδορ, όπου περνούσε το μεγαλύτερο διάστημα η βασίλισσα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19.
Την Τετάρτη 7/9, δημοσίευσαν ένα σύντομο βίντεο,
με τα παιδιά τους να φθάνουν στο ιδιωτικό σχολείο.
Μόνο δύο εικονολήπτες / φωτογράφοι ήταν παρόντες,
καθώς οι γονείς προσπαθούν να χαρίσουν στα παιδιά
μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

ΔΕΘ υποδέχθηκε τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπου του
απένειμε τιμητική πλακέτα για το πολυεπίπεδο έργο
του, μέσω της πρωτοβουλίας του «Μπουζούκι. Οι Ευαίσθητες Χορδές» που συνεχίζεται.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ HELEXPO, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, ως εκπρόσωπος της Διοίκησης, απένειμε στον Γιώργο Μαζωνάκη μια τιμητική πλακέτα με το
κλειδί του σολ, ένα κάδρο με στιγμιότυπα από μια διοργάνωση του φεστιβάλ τραγουδιού και ένα λεύκωμα με
την ιστορία της ΔΕΘ. Μία συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης για το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Γιώργου Μαζωνάκη στην ελληνική μουσική.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο πλαίσιο της ηχογράφησης
του album του «Αγαπώ σημαίνει» και πιο συγκεκριμένα
του τραγουδιού «Ώρες Μικρές», στο οποίο κυριαρχεί η
δύναμη του ήχου του μπουζουκιού, εμπνεύστηκε την
πρωτοβουλία του «Μπουζούκι. Οι Ευαίσθητες Χορδές»,
που στόχο έχει να αποδοθεί η τιμή που αξίζει στο μουσικό αυτό όργανο, που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο
του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, που μιλάει στην καρδιά και την ψυχή όλων μας.
Η πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει βρει τεράστια ανταπόκριση κι έχει ευαισθητοποιήσει κοινό και
ειδικούς τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο!
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν συμμετάσχει, με μηνύματα υποστήριξης, δεκάδες ειδικοί της μουσικής, ενώ ο
Μίκης Θεοδωράκης είχε αποστείλει τιμητική επιστολή
για την πρωτοβουλία αυτή.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης περιηγήθηκε στο
χώρο της Έκθεσης με τον κόσμο να σπεύδει να τον χαιρετήσει και να φωτογραφηθεί μαζί του, αποθεώνοντάς
τον!
Επισκέφθηκε και το Περίπτερο της τιμώμενης χώρας
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου συναντήθηκε
με επικεφαλής της αποστολής, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν θερμά με αναμνηστικά και δώρα παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και παραδοσιακούς χορούς, στους οποίους
συμμετείχε και ο ίδιος.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε και το Περίπτερο των
Εθνών, που φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα για
τα «100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή»,
όπου ξεναγήθηκε και παρακολούθησε με δέος κι ενδιαφέρον τα εκθέματα, καθώς και μία ιδιαίτερα συγκινητική ταινία μικρού μήκους.
Να σημειωθεί, ότι μετά τη sold out συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου τραγούδησε στην 86η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης! Όπως σημείωσε και ο ίδιος, στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι συναυλίες και στη Θεσσαλονίκη κάνουν… φινάλε!
Οι καλοκαιρινές συναυλίες του Γιώργου Μαζωνάκη,
ανά την Ελλάδα, με τον τίτλο ΜΑΖΩΞΗ ήταν sold out σε
κάθε πόλη και συνοδευόταν από μια ΜΑΖΩΞΗ Μουσικής, Ανθρωπιάς και Αγάπης του Γιώργου Μαζωνάκη με
την κοινωνική κουζίνα «Ο Αλλος Άνθρωπος».

Claudia Romani: Η Ιταλίδα
ποδοσφαιρόφιλη με τα
πληθωρικά προσόντα

Ε

ίναι από τις φίρμες της Ιταλίας, η οποία έχει γίνει διάσημη,
κυρίως για τα πληθωρικά της προσόντα, αλλά και για τις
αφόρητα σέξι πόζες που παίρνει μπροστά από το φακό. Ο
λόγος για την Claudia Romani, την εκρηκτική Ιταλίδα που έχει
αναστατώσει το Instagram, ενώ οι εξορμήσεις της, κυρίως, στην
παραλία, γίνονται θέμα στα life style περιοδικά. Και πώς
να μη γίνουν; Η Claudia Romani έχει μεγάλη αδυναμία
στην παραλία και δη σε εκείνη του Μαϊάμι την οποία
συχνά επισκέπτεται, όπου με τα μικροσκοπικά της
μαγιό προκαλεί… χαμό. Η Claudia είναι, όμως, και
ποδοσφαιρόφιλη. Αρκετές φορές ποζάρει με τη φανέλα
κάποιας ομάδας, κυρίως εθνικών συγκροτημάτων, ενώ η
μεγάλη της αδυναμία και αγάπη είναι η Μίλαν (φωτ. δεξιά).

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

5877 Av. Papineau, Montréal, QC H2G 2W3
Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 3
Με ένα νέο ηγέτη των Συντηρητικών
να κάνει τον πληθωρισμό κεντρικό θέμα,
πολλοί Φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι τα οικονομικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής
και οι ελλείψεις εργασίας, πρέπει να επανέλθουν στην καρδιά των κυβερνητικών
προτεραιοτήτων.
Στις φιλελεύθερες τάξεις, κάποιοι θα
ήθελαν να δουν το PLC να υιοθετήσει πιο
κεντρώες θέσεις, λόγω ορισμένων δεξιών
τάσεων.
Οικονομικές βοήθειες: Ως επικύρωση
της συμφωνίας με τον αρχηγό του NDP,
Jagmeet Singh -για τη στήριξη της κυβέρνησης- την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Justin Trudeau, προέβη σε
δηλώσεις μέτρων για την ανακούφιση των
Καναδών.
Oδοντιατρική περίθαλψη: Ως πρώτη φάση 650 δολάρια τα επόμενα δύο
χρόνια για παιδιά κάτω των 12 ετών με
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από
70.000$, 390$ με οικογενειακό εισόδημα
70.000$ ως 79.999$ και 260$ ανά παιδί
για οικογένειες με καθαρό εισόδημα μεταξύ $80.000 και $89.999.
Η πρώτη φάση της οδοντιατρικής περίθαλψης θα παρέχει στους δικαιούχους
γονείς ή κηδεμόνες «άμεσες, αφορολόγητες προκαταβολικές πληρωμές, για την
κάλυψη οδοντιατρικών εξόδων». Ωστόσο,
για να έχουν πρόσβαση στο επίδομα, οι
γονείς ή οι κηδεμόνες πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Υπηρεσίας Εσόδων
του Καναδά (CRA) και να βεβαιώσουν ότι:
-Το παιδί τους δεν έχει πρόσβαση σε ιδιωτική οδοντιατρική κάλυψη.
-Θα έχουν από την τσέπη τους έξοδα
οδοντιατρικής περίθαλψης για τα οποία
θα χρησιμοποιήσουν το επίδομα και θα
πρέπει να παράσχουν αποδείξεις για να
επαληθεύσουν ότι πραγματοποιήθηκαν
από την τσέπη τους έξοδα, εάν απαιτείται.
Οι Φιλελεύθεροι εκτιμούν, ότι 500.000
παιδιά από τον Καναδά θα δικαιούνται
μέρος της οδοντιατρικής τους περίθαλψης να καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα και δεσμεύονται, ότι η λήψη αυτού του
επιδόματος δε θα μειώσει τα προϋπάρχοντα ομοσπονδιακά επιδόματα, όπως το
Επίδομα Παιδιού του Καναδά.
Το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε άτομα
κάτω των 18 ετών, ηλικιωμένους και άτο-

μα που ζουν με αναπηρία το 2023. Μέχρι
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
το 2025, θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις
καναδικές οικογένειες με εισοδήματα μιΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ
κρότερα από 90.000$ ετησίως, χωρίς συνΠιστοποιημένη Μεταφράστρια (C. Tr.), ΒΑ, ΜΑ, OTTIAQ, ATIO, PAT-FIT
πληρωμή για όποιον κερδίζει λιγότερα
Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράαπό 70.000$ ετησίως.
φων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
Επίδομα στέγασης: Η κυβέρνηση για να
Αναλαμβάνουμε:
δώσει λίγο οξυγόνο σε περίπου 1,8 εκα• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
τομμύρια Καναδούς ενοικιαστές που αγω• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
νίζονται να πληρώσουν το ενοίκιό τους,
• Ιατρικά έγγραφα
θα προσφέρει ένα εφάπαξ συμπλήρωμα
• Φορολογικά έγγραφα
500 δολαρίων στο Επίδομα Στέγασης του
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Καναδά μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκεινοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
ται για οικογένειες με καθαρό εισόδημα
κάτω από $35.000 ή $20.000, εν αναμονή
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
και πάλι κοινοβουλευτικής έγκρισης. Οι
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Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το
μεγαλύτερο
δίκτυο
γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο σε άτοσεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9 (μέσα στην PARK PL
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
γραφείων στην Ελλάδα,
μα και οικογένειες με χαμηλά και μέτρια
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
εισοδήματα:
το λάδι σας από το χωριό σας
-Μια ανύπαντρη μητέρα με ένα παιδί και
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι
Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
30.000$ σε καθαρό εισόδημα θα λάβει
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
1.160$ φέτος.
από την Ελλάδα.
το όνομά μας.
-Ένας άγαμος ηλικιωμένος μεσεβόμαστε
20.000$ σε
καθαρό εισόδημα θα λάβει 701$ φέτος.
-Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και 35.000$
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σε καθαρό εισόδημα θα λάβει 1.401$
σεβόμαστε το όνομά μας.
αυτό το έτος παροχής.
Η κυβέρνηση εκτιμά, ότι 11 εκατομμύρια άτομα και οικογένειες θα λάβουν τις
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
εφάπαξ πληρωμές πριν από το τέλος του ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα.
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης έτους. Πάντα εφόσον και αυτό εγκριθεί
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
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Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
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Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Είναι ένας τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
στην Ελλάδα που πλήττονται
αυτές
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στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
George
Tellides
Soula
Απαράμιλλες τιμές,
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros

514-927-3721

Chartered Real Estate Broker

514-258-1829
Real Estate Broker

514-258-8845
Real Estate Broker

Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Consult all our listings at www.tellides.com
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
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Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of
the river.

Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος του Καναδά, Pierre Poilievre, με τον ελληνικής καταγωγής γερουσιαστή, Λεωνίδα Χουσάκο, εκ των συν-υπεύθυνων για
την εκλογική εκστρατεία του συντηρητικού ηγέτη.

Fabreville Charming semi detached cottage
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
flooring and patio doors leading to the
wooden deck, separate living room, finished
basement with 2nd fully renovated bathroom,
good size fenced backyard, quiet residential
area close to schools and parks

*

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
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“Καλπασμός” Μόντρεαλ
για πλέϊ-οφ!
•“Χρυσός” βαθμός με Κολούμπους,
εύκολη νίκη με Σικάγο
• Μόλις 1 ήττα στα 12 τελευταία
παιχνίδια για την ομάδα
του Γουίλφριντ Νάνσι

Μ

ε μία ισοπαλία 2-2 κόντρα στο
Columbus (που είναι σαν... νίκη
λόγω του τρόπου που κατακτήθηκε ο
βαθμός) και μία νίκη 3-2 με αντίπαλο το
Σικάγο - και τα δύο ματς εντός έδρας - η
ομάδα του Μόντρεαλ εξακολουθεί να
κρατάει γερά τη 2η θέση της Ανατολικής
Περιφέρειας πίσω από την πρωτοπόρο
Φιλαδέλφεια, ενώ είναι στο +6 από
τους Red Bulls που ακολουθούν στην 3η
θέση.
• Στο πρώτο χρονικά από τα δύο
παιχνίδια με το Columbus Crew
(Παρασκευή 9/9), το πρώτο ημίχρονο
ήταν "άγονο" από γκολ, όχι όμως και από
ευκαιρίες. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν
πιο δυνατά αλλά ο Ελληνοκαναδός
γκολκίπερ Παντέμης έβαλε... στοπ σε
όλες τις προσπάθειές τους, ενώ προς
το τέλος του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι
ανέβασαν στροφές και απείλησαν, χωρίς
όμως να σημειώσουν κάποιο τέρμα.
Στην επανάληψη, το παιχνίδι πήρε τη
μορφή... θρίλερ! Με δύο τέρματα σε
3 λεπτά (66' Μενσά, 68' Ζελαραγιάν)
το Σικάγο πήρε σοβαρό προβάδισμα,
φλερτάροντας με τους τρεις βαθμούς
της νίκης!
Όμως μια... κουταμάρα του Ντίαζ
στο 76' (κλώτσησε σε διεκδίκηση τον
Καμαρά) τον έστειλε στα αποδυτήρια με
κόκκινη κάρτα και το Μόντρεαλ βρέθηκε
να παίζει με παίκτη παραπάνω.
Από το σημείο εκείνο ξεκίνησε το...
σφυροκόπημα των γηπεδούχων, οι
οποίοι αρχικά μείωσαν στο 89' με τον
Βανιάμα και στο 94΄πήραν το βαθμό της
ισοπαλίας με το γκολ που σημείωσε ο
Μπρο-Γκιγιάρντ!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα,
η βαθμολογία και το πρόγραμμα
έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
MONTREAL-COLUMBUS 2-2
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
CHARLOTTE-NY CITY 1-0
NASHVILLE SC-LA GALAXY 1-1
NY RED BULLS-NEW ENGLAND 2-1
ATLANTA-TORONTO 4-2
FC CINCINNATI-SAN JOSE 6-0
PHILADELPHIA-ORLANDO 5-1
CHICAGO-INTER MIAMI 3-1
SEATTLE-AUSTIN 3-0
FC DALLAS-LAFC 2-1
HOUSTON-KANSAS CITY 0-0
COLORADO-VANCOUVER 3-1
REAL SALT LAKE-DC UNITED 0-0
PORTLAND-MINNESOTA 1-0
ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
MONTREAL-CHICAGO 3-2
INTER MIAMI-COLUMBUS 2-1
MINNESOTA-LAFC 1-1
HOUSTON-NEW ENGLAND 3-1
KANSAS CITY-DC UNITED 3-0
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ORLANDO-ATLANTA 0-1
AUSTIN-REAL SALT LAKE 3-0
COLORADO-SAN JOSE 2-1
VANCOUVER-LA GALAXY 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] PHILADELPHIA 63 (68-22)
02] MONTREAL 56 (58-49)
03] NY RED BULLS 50 (47-37)
04] NY CITY 46 (51-39)
05] ORLANDO CITY 42 (36-46)
06] CINCINNATI 42 (54-49)
07] COLUMBUS CREW 41 (40-35)
08] INTER MIAMI 39 (38-50)
09] ATLANTA 39 (46-50)
10] NEW ENGLAND 38 (44-47)
11] CHARLOTTE 35 (35-46)
12] CHICAGO FIRE 35 (33-42)
13] TORONTO FC 34 (49-57)
14] DC UNITED 27 (32-62)
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 61 (61-35)
02] AUSTIN 54 (63-45)
03] FC DALLAS 49 (45-34)
04] NASHVILLE SC 46 (49-38)
05] MINNESOTA 45 (45-45)
06] PORTLAND TIMBERS 45 (50-47)
07] REAL SALT LAKE 43 (38-41)
08] LA GALAXY 40 (47-46)
09] SEATTLE SOUNDERS 39 (43-40)
10] COLORADO RAPIDS 39 (43-52)
11] VANCOUVER WHITECAPS 37 (36-54)
12] SPORTING KANSAS CITY 34 (36-51)
13] HOUSTON DYNAMO 33 (39-49)
14] SAN JOSE EARTHQUAKES 30 (45-63)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Στο έτερο παιχνίδι της Τρίτης (13/9)
με αντίπαλο το Σικάγο, τα πράγματα
εξελίχθηκαν καλύτερα για το Μόντρεαλ,
που είδε τον Καμαρά (φωτ.) να... παίρνει
το "όπλο" του στην αρχή του παιχνιδιού
και να "πυροβολεί" δύο φορές σε
διάστημα 8 λεπτών (21',29') για το 2-0.
Ο Σακίρι με πέναλτι μείωσε στο 39΄για
το Σικάγο, όμως στο 44' ο ΜπροΓκιγιάρντ, ύστερα από ασίστ του Καμαρά,
με δυνατό-διαγώνιο σουτ από δεξιά,
έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με
δύο γκολ διαφορά (3-1).
Το
μόνο
που
κατάφεραν
οι
φιλοξενούμενοι στην επανάληψη ήταν
να μειώσουν στο 57' και πάλι με πέναλτι
του Σακίρι για το τελικό 3-2.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
NY CITY-NY RED BULLS
ATLANTA-PHILADELPHIA
NEW ENGLAND-MONTREAL
ORLANDO-TORONTO
CHICAGO-CHARLOTTE
KANSAS CITY-MINNESOTA
AUSTIN-NASHVILLE
SALT LAKE-CINCINNATI
VANCOUVER-SEATTLE
LA GALAXY-COLORADO
SAN JOSE-DALLAS
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
COLUMBUS-PORTLAND
DC UNITED-INTER MIAMI
LAFC-HOUSTON

EUROBASKET 2022

Ωραίο ταξίδι με πικρό τέλος
για την Εθνική

Η γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο
Ευρωμπάσκετ χωρίς να πετύχει το στόχο της που ήταν ένα
μετάλλιο • «Προδόθηκε» από την άμυνα η ομάδα του Ιτούδη

Η

Ελλάδα ονειρευόταν ένα μετάλλιο. Μόνο που οι Γερμανοί είχαν
το μέταλλο, την τύχη και κυρίως τα τρίποντα (57% ευστοχία έναντι 31% της
Ελλάδας) για να περάσουν αυτοί στα
ημιτελικά με 107-96.
‘Ηταν καλύτερα διαβασμένοι, χτύπησαν
την Ελλάδα στις αδυναμίες της κι έγραψαν ιστορία στην πρωτευουσά τους,
το Βερολίνο. Με λάθη στην άμυνα η
Εθνική και αδυναμίες στην επίθεση, ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ χωρίς να πετύχει το στόχο της
που ήταν ένα μετάλλιο. Ήταν ένα ταξίδι απολαυστικό, αλλά με πικρό τέλος.
Το καμπανάκι χτύπησε στο ματς με την
Τσεχία, αλλά δεν το ακούσαμε.
Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που
αποβλήθηκε με δύο αντιαθλητικά φάουλ στα πέντε τελευταία λεπτά, κάθε ελπίδα να γυρίσει ένα ματς που ήταν στους
14 πόντους είχε χαθεί.
Τα κοντινά πλάνα έδειχναν καθαρά
την απογοήτευση των παικτών. Ήξεραν
ότι στο κρίσιμο ματς τίποτα δεν πήγε
καλά. Ήξεραν ακόμα ότι οι περισσότεροι από αυτούς δε βρέθηκαν στην καλή
τους μέρα. Είχαν όμως κι έναν αντίπαλο που μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια», αποφασισμένη να δείξει ποιός ειναι το αφεντικό. Και τα κατάφερε. Τώρα
θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό με
αντίπαλο την Ισπανία (ο άλλος ημιτελικός είναι Πολωνία-Γαλλία).
Κρίμα για τον Γιάννη που τα έδωσε όλα,

κρίμα και για τον Λαρεντζάκη που… ξεπέρασε τον εαυτό του, κρίμα και στους
υπόλοιπους που θα θυμούνται το τουρνουά με στεναχώρια για τη χαμένη ευκαιρία.
Διαιτητές: Ζουράποβιτς, Λανζαρίνι,
Κρέγιτς
Δεκάλεπτα: 31-27, 57-61, 83-71, 107-96
Γερμανία (Χέρμπερτ): Γκιφάι 3, Χόλατζ,
Λο 3 (1/8 σουτ), Ομπστ 19 (5/7 τρίποντα),
Σρούντερ 26 (5/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα,
7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη,
5 φάουλ σε 31 λεπτά), Σένγκφελντερ,
Τάις 13 (5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 16
ριμπάουντ), Τίμαν 10 (6/6 βολές), Φόγκτμαν 8 (2), Βάγκνερ 19 (2/5 δίποντα,
5/7 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ 6, Βόλφαρθ-Μπότερμαν
Ελλάδα (Ιτούδης): Αγραβάνης 7 (2/4
δίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ), Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (12/17 δίποντα,
1/5 τρίποντα, 4/8 βολές, 7 ριμπάουντ,
8 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 30 λεπτά), Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Κώστας Αντετοκούνμπο, Καλάθης 2 (1/6 σουτ, 4 ασίστ),
Ντόρσεϊ 13 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα),
Λαρεντζάκης 18 (1/1 δίποντο, 4/4 τρίποντα, 4/6 βολές), Λούντζης, Παπαγιάννης
6, Παπανικολάου 7 (1), Παπαπέτρου,
Σλούκας 8 (1/6 σουτ, 3 ασίστ)
* Οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή
16/9 (11:15 π.μ. Πολωνία-Γαλλία, 14:30
μ.μ Γερμανία-Ισπανία / ώρες Καναδά).
© Newsbreak.gr

EUROPA LEAGUE

«Βύθισε» τον τραγικό Ολυμπιακό
η φοβερή Φράιμπουργκ!

Ο

Ολυμπιακός δε… βλέπεται και η
πρόκριση κινδυνεύει να χαθεί από
νωρίς! Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αποκαρδιωτικοί απέναντι στη Φράιμπουργκ,
η οποία μετέτρεψε σε παράσταση για
ένα ρόλο το ματς της 2ης αγωνιστικής
των ομίλων του Europa League, επικράτησε 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έκανε το 2/2. Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες
του Κάρλος Κορμπεράν, που για ένα
ακόμα ματς πιάστηκε αδιάβαστος, είναι
η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό στον όμιλο και πλέον τα δύο επόμενα παιχνίδια
με την Καραμπάγκ αποκτούν χαρακτήρα τελικού, αφού δεν παίζεται μία από
τις δύο πρώτες θέσεις αλλά ακόμη και η
τρίτη που οδηγεί στο Europa Conference
League! Διασώθηκαν οι «ερυθρόλευκοι»
οπαδοί που δε σταμάτησαν να τραγουδούν, έχοντας ζεσταθεί νωρίτερα από την
ανακοίνωση της απόκτησης του Χάμες
Ροντρίγκες αλλά είδαν τη Φράιμπουργκ
να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο.
Ο Χόεφλερ μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξε το
σκορ για τους Γερμανούς, για να διπλασιάσει τα τέρματα στο 25’ ο Γκρέγκοριτς.
Ο ίδιος παίκτης στην αρχή του 2ου ημιχρόνου (52’) έβαλε το… κερασάκι όπως
λέμε, υπογράφοντας το γερμανικό θρίαμβο.
MVP: Ο Γκρέγκοριτς σκόραρε δύο από

τα τρία τέρματα της ομάδας του, οπότε
παίρνει δικαίως τον τίτλο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του αγώνα. Βέβαια,
από τους Γερμανούς δεν ήταν κάποιος
που μπορούμε να πούμε πως υστέρησε.
Η σφυρίχτρα: Εύκολο ματς για τον Ματέι Γιούνγκ (Σλοβενία), που πέρασε απαρατήρητος...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Βατσλίκ, Βρσάλικο (71’
Άβιλα), Μπα, Σισέ, Ρέτσος (46’ Κούντε), Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46’ Ρέαμπτσιουκ), Μπόουλερ (63’ Αραμπί), Μπιέλ, Μασούρας (63’ Γκ. Ροντρίγκες) και
Ουί Τζο.
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Φλέκεν, Γκούντερ, Λάινχαρτ, Γκιντέρ, Σιντίλα (78’ Κούμπλερ),
Χόεφλερ, Έγκεστεϊν, Γκρίφο (78’ Γκρίφο),
Ντοάν (69’ Πέτερσεν), Κιερέ (63’ Γέονγκ)
και Γκρέγκοριτς (63’ Σάντε).
*Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Καραμπάγκ απέδειξε πόσο καλή ομάδα,
διασύροντας στην έδρα της τη γαλλική
Ναντ με 3-0 με 3 γκολ σε 12 λεπτά (60’
Ογιούσου, 65’ Ζουμπίρ, 72’ Γιάνκοβιτς)!
**Στη βαθμολογία: Φράϊμπουργκ 6, Καραμπάγκ 3, Ναντ 3, Ολυμπιακός 0.
***Ντιναμό Κιέβου, Ομόνοια, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας είναι οι μόνες ομάδες χωρίς βαθμό στους ομίλους
του Γιουρόπα Λιγκ μετά από 2 αγώνες.
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Δύο πέναλτι έκριναν το ντέρμπι στη Λεωφόρο,
2-1 ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ

Μ

ε δύο πέναλτι ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή, «γύρισε» το ντέρμπι στη Λεωφόρο με
την ΑΕΚ (2-1) που είχε προηγηθεί με
τον Πινέδα στο 36′. Με τη νίκη τους
αυτή, οι «πράσινοι» έκαναν το 4Χ4 και
βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κορυφή
με 12 βαθμούς.
Στην Ένωση πάντως έχουν παράπονα από τη διαιτησία, ειδικά με το διαιτητή VAR, θεωρώντας τις αποφάσεις
για την «εσχάτη των ποινών» τουλάχιστον αυστηρές. Έχουν παράπονα και από
το Βούλγαρο διαιτητή, που δεν πήγε να
δει τις επίμαχες φάσεις για να διαμορφώσει ο ίδιος άποψη.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα το
ματς, έχασε ευκαιρίες με τον Σπόραρ (5′)

όταν ο Στάνκοβιτς έδιωξε με τα πόδια
και λίγο αργόετερα με τον Παλάσιος από
έξοχο κλέψιμο του Τσέριν. Η ΑΕΚ όμως
ήταν αυτή που έφθασε πρώτη στο γκολ,
όταν από λάθος του Ρούμπεν, ο Πινέδα με πλασέ έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα (36′). Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο ματς στο 43’, όταν από εκτέλεση
κόρνερ του Τσέριν ο Σπόραρ διεκδίκησε
την μπάλα, πήρε την κεφαλιά κι ο Χατζισαφί τη σταμάτησε με το χέρι! Ο Αϊτόρ το
εκτέλεσε και ισοφάρισε.
Η ανατροπή έγινε στο έβδομο λεπτό
των καθυστερήσεων, όταν ο Λιβάϊ Γκαρσία έχασε την μπάλα από τον Γκάνεα και
στη συνέχεια τον ανέτρεψε στα όρια της
μεγάλης περιοχής. Πάλι μέσω VAR υποδείχτηκε πέναλτι που αξιοποίησε ο Σπό-

ραρ (2-1). Η ΑΕΚ πίεσε στην επανάληψη,
ο Αραούχο έχασε μεγάλη ευκαιρία στο
72′ αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε τις δικές του ευκαιρίες με δύο δοκάρια (61′
Αϊτόρ και 85′ Παλάσιος).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ):
Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Γκάνεα, Κουρμπέλης (74’ Βέρμπιτς),
Πέρεθ, Τσέριν, Παλάσιος (92’ Βαγιαννίδης), Σπόραρ (78’ Ιωαννίδης), Αϊτόρ (78’
Μπερνάρ).
ΑΕΚ (ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ): Στάνκοβιτς,
Ρότα, Βίντα, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (58’
Μοχαμάντι), Γιόνσον (57’ Μάνταλος),
Σιμάνσκι (57’ Αμραμπατ), Λιβάι Γκαρσία,
Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (58’ Ελίασον), Αραούχο (77’ Φαν Βέερτ).
© Newsbreak.gr

Ψυχρολουσία στο Φάληρο!
Ολυμπιακός – Βόλος 1-1 και αποδοκιμασίες…

Η

κρίση στον Ολυμπιακό συνεχίζεται! Η ισοπαλία με τον Βόλο (1-1)
στο Φάληρο ήταν ψυχρολουσία για τους
ανθρώπους του ποδοσφαιριού τμήματος και – το βασικότερο – συνοδεύτηκε
με έντονες διαμαρτυρίες στο ημίχρονο,
αλλά και στο τέλος του αγώνα.
Σε τέσσερις αγωνιστικές έχουν χαθεί
ισάριθμοι βαθμοί, ενώ οι νέοι παίκτες
δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν
στο ρυθμό της ομάδας. Ανορθόδοξη ανπάπτυξη, πολλά νεύρα και λάθη ήταν η
εικόνα τους στο μεγαλύτερο μέρος του
αγώνα. Ο Βόλος παίζοντας έξυπνα προηγήθηκε στο 29′ με τον Οζέγκοβιτς, αλλά
στη συνέχεια οι απαντήσεις ήταν λιγοστές από πλευράς γηπεδούχων. Ούτε
οι βοήθειες από τον πάγκο με τις αλλαγές άλλαξαν την κακή εικόνα της ομάδας.

Η πίεση των τελευταίων λεπτών απέφερε δύο δοκάρια (70′) με τον Κούντε και
90+5’ με τον Ντε Λα Φουέντε. Το γκολ της
ισοφάρισης (76′) ήρθε από τον Ελ Αραμπί
που είχε περάσει στον αγώνα. Νωρίτερα
ο Μπίελ (50′) δεν μπόρεσε να νικήσει τον
τερματοφύλακα του Βόλου, Κλέιμαν, ενώ
στο 54′ ο Ντε Λα Φουέντε έστειλε την
μπάλα άουτ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΑΡΛΟΣ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ): Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, Μπα,
Παπασταθόπουλος,
Βρσάλικο
(46′
Άβιλα), Εμβιλά, Κούντε, Μασούρας
(46′ Μπιέλ), Βαλμπουενά (78′ Ντε
Λα Φουέντε), Μπόουλερ (69′ Ροντρίγκες), Ουί Τζο Χουάνγκ (46′ Ελ Αραμπί).
ΒΟΛΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ): Κλέιμαν,
Άλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Λούνα, Τσοκάνης
(78′ Μεταξάς), Μπαριέντος (85′ Μπατό-

κιο), Π. Φερνάντες, Ντέλετιτς (78′ Ματίγια), Μεθκίδα (58′ Β. Φερνάντες), Οζέγκοβιτς (86′ Πίρινεν).
• Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον Ολυμπιακό είναι ότι ο Κάρλος Κορμπεράν, ο τεχνικός της ομάδας, δε
μίλησε στην κάμερα του συνδρομητικού
καναλιού, όπως είναι υποχρεωμένος να
κάνει, ενώ δεν έγινε και η καθιερωμένη
κι επίσης υποχρεωτική συνέντευξη Tύπου. Δηλώσεις δεν έκαναν ούτε οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Κύκλοι της
ΠΑΕ απέδιδαν τις ενέργειες αυτές σε
ένδειξη διαματυρίας για τη διαιτησία,
που δεν τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον
τερματοφύλακα του Βόλου για τις καθυστερήσεις!

© Newsbreak.gr

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2
42’ Μπαλογιάννης - 14’ Καρέλης,
76’ Κολοβός
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-1
2’ Ροσέρο, 73’ Εραμούσπε 45+1’ Μουτίνιο
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1-4
37’ Μεντόσα - 53’ Κεσχρίντα,
55’ Φριντζόνσον, 61’ Ρομπάϊγ,
91’ Τζαβίδας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1-1
76’ Ελ Αραμπί - 29’ Οζέγκοβιτς
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ 0-2
20’ Γκρέϊ, 60’ Εμπακατά
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 2-1
43’ πέν. Αϊτόρ, 45+7’ πέν. Σπόραρ 36’ Πινέδα
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-0
43’ Κούρτιτς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 4 αγώνες)
01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
12 (6-1)
02] ΠΑΟΚ
10 (4-1)
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 (6-2)
04] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
7 (6-4)
05] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
7 (9-5)
06] ΑΡΗΣ
7 (6-3)
07] ΑΕΚ
6 (6-3)
08] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
5 (5-5)
09] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
4 (3-6)
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 (3-5)
11] ΟΦΗ
3 (3-7)
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
2 (1-5)
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
1 (1-6)
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
1 (2-8)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
13:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΚ
14:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
12:00 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
13:00 ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Super League 2: Πρεμιέρα με δυνατά παιχνίδια
Με μία κενή θέση που θα καλυφθεί από τη Γ’ εθνική κάνει αρχή ο Νότιος όμιλος

Μ

ε τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής αρχίζει την Κυριακή 16/9 το
πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2 για τη
σεζόν 2022-2023, στο οποίο θα συμμετέχουν 30 ομάδες σε δύο ομίλους (Βόρειος, Νότιος). Εκκρεμεί μια θέση στο
νότιο όμιλο από ομάδα της Γ’ Εθνικής. Η
αλλαγή που έγινε στη φετινή σεζόν, είναι ότι πλέον ο Ολυμπιακός Β’ θα αγωνίζεται στο Νότιο όμιλο, με τον Παναθηναϊκό Β’ να είναι αυτός που θα πάρει τη
θέση του στο Βόρειο όμιλο.
Το πρώτο εμπόδιο για την ομάδα της Βέροιας, που την περασμένη σεζόν έφτασε
μια ανάσα από την άνοδο, είναι ο ΠΑΟΚ

Β’ εντός έδρας, ενώ η 2η της βαθμολογίας
του Βόρειου ομίλου Λάρισα, θα υποδεχτεί την ομάδα που θα προκύψει από τη
Γ’ Εθνική.
Στο Νότιο όμιλο η Καλλιθέα που τερμάτισε στη 2η θέση την περασμένη σεζόν,
θα ξεκινήσει με ρεπό τις υποχρεώσεις
της, ενώ η 3η Καλαμάτα θα υποδεχτεί
εντός έδρας τον Ηρόδοτο.
Από τη Ριζούπολη απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης θα κάνει πρεμιέρα η ΑΕΚ,
ενώ το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα στην
«Ένωση» και στον Ολυμπιακό Β΄ είναι
προγραμματισμένη για την 11η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέ-

ψουν μέχρι την Κρήτη στην πρεμιέρα του
πρωταθλήματος, για να αντιμετωπίσει
την Επισκοπή.
Στο Βόρειο όμιλο ο Παναθηναϊκός Β’ θα
υποδεχτεί τον Απόλλωνα Λάρισας, ενώ
το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ Β’ έχει προγραμματιστεί για τη 14η αγωνιστική.
Τα παιχνίδια της πρεμιέρας
(έναρξη 10 π.μ. ώρα Καναδά)
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΞΑΝΘΗ
ΛΑΡΙΣΑ-ΟΜΑΔΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ Β’

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΕΚ Β’
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’
ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΡΕΠΟ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

514-991-7408

info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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Έρχονται οι «Σπαρτιάτες»

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με επιτυχία ξεκίνησαν οι εγγραφές

Η νέα ποδοσφαιρική ομάδα
του σχολείου μας,
για αγόρια και κορίτσια

Τ

ο Σάββατο που μας πέρασε, στις 10 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν με μεγάλη επιτυχία, οι εγγραφές
στα σχολεία της συμπληρωματικής μας εκπαίδευσης, “Πλάτων-Όμηρος”, “Αριστοτέλης” και “Άγιος Νικόλαος”.
Από πολύ νωρίς το πρωί, πληθώρα γονέων προσήλθε σε όλα τα παραρτήματα, για τη συμπλήρωση και
παράδοση απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών για την εγγραφή των παιδιών τους.
Ενίοτε, τους γονείς συνόδευαν και οι μαθητές, των
οποίων τα μάτια έλαμπαν από χαρά και περιέργεια.
Ενθουσιασμένα πρόσωπα, χαμογελαστά και ευδιάθετα, που σύντομα πρόκειται να ανταμώσουν ξανά
τους συμμαθητές και συμαθήτριες τους, για μια ακόμη χρονιά μάθησης, δημουργίας και ενδυνάμωσης
των ελληνικών μας εθίμων, αρχών και παραδοσιακών χορών.

Ο

ι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τον Χρήστο Σταθόπουλο ως δάσκαλο της τρίτης τάξης
δημοτικού, στο παράρτημα Σωκράτης V, του σχολείου μας, “Σωκράτης-Δημοσθένης”.

ενίσχυση χαρακτήρα αλλά και εμπνευσμένος από
τα ποικίλα αθλητικά προγράμματα της πόλης μας, ο
κ. Σταθόπουλος προέβη με ζήλο και αφοσίωση στη
άμεση δημιουργία…των «Σπαρτιατών»!

Φέτος, όμως, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, ο
κ. Σταθόπουλος μας εξέπληξε με τις αθλητικές του
ικανότητες, όταν συμμετείχε σε ένα φιλικό αγώνα
μεταξύ πρώην παικτών της ποδοσφαιρικής ομάδας
«CF Montreal», του οποίου την οργάνωση επιμελήθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Gabriel
Gervais.

Η ανταπόκριση των παιδιών ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Πληθώρα αγοριών και κοριτσιών προσήλθαν
στα δοκιμαστικά και μετά από μια αρκετά δύσκολη
διαδικασία για τη τελική επιλόγη εκείνων που θα
αποτελέσουν τα μέλη των δυο ποδοσφαιρικων ομάδων, οι «Σπαρτιάτες» αισίως σχηματίστηκαν!

Λάτρης του υγιεινού τρόπου ζωής, της σωστής διατροφής, του αθλητισμού και φυσικά των παιδιών και
της εκπαίδευσης, ο κ. Σταθόπουλος θέλησε φέτος
να συνδυάσει αυτό που ίσως κάποιοι να περιέγραφαν ως «το τερπνόν μετά του ωφελίμου!»
Από τις αρχές λοιπόν του φετινού χρόνου, ο κ. Σταθόπουλος συναντήθηκε με την διευθύντρια του παραρτήματος Σωκράτης V, Lison Thibault και έχοντας
αμφότεροι καλά εξετάσει και αναλύσει όλες τις πτυχές της πιθανότητας δημιουργίας δύο σχολικών ποδοσφαιρικών ομάδων (για αγόρια και κορίτσια 5ης
και 6ης τάξης), αποφασίστηκε από κοινού, η άμεση
συγκρότησή τους.
Γνωρίζοντας πολύ καλά το πόσο ωφέλιμη και καταλυτική είναι η συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό, δημιουργώντας δυνατές φιλίες, πειθαρχία και

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, κ. Σταθόπουλος δηλώσε απόλυτα ικανοποιήμενος με το αποτέλεσμα
αλλά και ιδιαιτέρως περήφανος για τη μέχρι τώρα
εξέλιξη των γεγονότων.
«Αν και γνωρίζω ότι είμαστε ουσιαστικά ακόμα μόνο
στην αρχή, ξέρω καλά πως η συνέχεια θα είναι
δυναμική και εποικοδομητική!» υπογραμμίζει ο κ.
Σταθόπουλος και συμπληρώνει λέγοντας πως «Ξεκινάμε τις προπονήσεις μας τέλη Σεπτεμβρίου με
σεβασμό, πάθος και αφοσίωση. Αυτές οι αρχές θα
αποτελούν άλλωστε και το σύνθημα μας!»
Εμείς με τη σειρά μας, να ευχηθούμε καλή πρόοδο,
καλή επιτυχιά και καλή τύχη στους ταλαντούχους
αθλητές μας, αν και ουσιαστικά θεωρούνται ήδη
νικητές μιας και είναι ομολογουμένως γνωστό πως
«το καλύτερο μέρος του αγώνα, είναι η ευκαιρία της
συμμετόχης!»

Εξάλλου οφείλουμε να σημειώσουμε το γεγονός, ότι
μαθαίνοντας στα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα,
τους παρακαταθέτουμε μια ανεκτίμητης αξίας περιούσια, αφού η γλώσσα μας αποτελεί ουσιαστικά μια
γλωσσική δεξαμενή και μια κύρια πηγή διεθνούς επιστημονικού και τεχνολογικού λεξιλογίου. Ανέκαθεν, οι
ελληνικές ρίζες χρησιμοποιούνται ευρέως για το σχηματισμό νέων λέξεων σε άλλες γλώσσες, ενώ ταυτόχρονα και παράλληλα, ακέραιες ελληνικές λέξεις
εντοπίζονται ευδιακρίτως στις περισσότερες πρωταγωνιστικές γλώσσες του κόσμου.
Συμπαιρένουμε, λοιπόν, πως κάλλιστα προσφέροντας στα παιδιά μας το πλεονέκτημα της μάθησης,
όχι μόνο της ιστορίας τους, αλλά και του ίδιου το πολιτιστικού τους παρελθόντος, τα εξοπλίζουμε με τα
πλέον κατάλληλα εφόδια για ένα απόλυτα επιτυχές
μέλλον!
Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, πως οι εγγραφές συνεχίζονται και αυτό το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου, σε όλα τα
παραρτήματα, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το
μεσημέρι.
Έλατε να ολοκληρώσετε τις εγγραφές και να χαρίσετε στα παιδιά σας το πιο πολύτιμο δώρο, που δεν
είναι άλλο από τη μάθηση και την γνώση η οποία
,όπως πολύ σωστά δήλωσε κάποτε και ο ‘Αγγλος
φιλόσοφος και επιστήμονας Φράνσις Μπέικον, είναι
και η απόλυτη δύναμη.
Εμείς να συγχαρούμε τους γονείς για τα εφόδια με
τα οποία πλουσιοπάροχα προικίζουν τα παιδιά τους,
στα οποία και θα θέλαμε να ευχηθούμε εγκάρδια, μια
σχολική χρονιά πλημμυρισμένη υγεία, επιτυχίες και
πολλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

Ενημερωτική Συνάντηση με
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Τετάρτη
21 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της
Λακωνικής
Αδελφότητος
Η δημοτική σύμβουλος του Chomedey
Αγλαΐα Καναδά
Ρεβελάκη καλεί
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
όλους τους πολίτες της περιοχής σε μια ενημερωτική συνάντηση
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το
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2022
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και
ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.
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Τμήματος)
514-277-7361
.
συζητήσουμε
τα
θέματά
σας
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.

Aglaia
Revelakis
Για εγγραφές
και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
γραφείο
της Κοινότητος 514-684-6462
Municipal
councillor

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Η Φιλόπτωχος ΠΕΤΥΧΑΜΕ
Αδελφότης του Τιμίου
Σταυρού
Λαβάλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
514-242-5761
Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και

μεράκι
οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
a.revelakis@laval.ca
αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch,

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

HELLENIC WOMAN’S FEDERATION
OFΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
LAVAΚΕΝΤΡΟ
L EL«ΑΔΡΙΑΝΟΣ
ECTRAΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Wilderton, Montreal, H3S 2V7 Χορών
www.newsﬁrst.ca
σου Δάφνη5757
Σφακιανάκη.

Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
$500
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας
6
έως
12
χρόνων.
PRESENTS
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και
στο 514-738-2421,
εσωτ. 114,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

TROPICAL

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.

GREEK NIGHT
514-271-3969

Δάφνη

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
SATURDAY
SEPTEMBER
τηλ 450 688-9358.
στον κον Ξενοφών
Νικολόπουλο17TH,
514 2702022
4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
α
γραφεία
του
συλλόγου
937
ST-Roch
τηλ.
514
4858
AT
6
PM
Or drop by our office at 3860 270
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

OASIS ST-MARTIN
1446 BOULEVARD, ST-MARTIN OUEST,

$45.00 / Person

FULL COURSE MEAL,
(BRING YOUR OWN WINE)
* RAFFLE & PRIZES *
For Tickets / Info contact:

Alexandra Sevapsidis (514) 331-5026 / federationelectra@gmail.com

*** SEATING SPACE IS LIMITED ***
MUSIC BY

A PORTION OF THE PROCEEDS WILL GO
TO AUTISM CANADA

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε
περίτρανα
ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Οργανώνει
γεύμα σε πακέτο
Η επιτυχία των Π
εκδηλώσεων
Ρ Ο Σ Ε Ν Ι Σ «Γεύση
Χ Η Σ Η και
Τ ΟΠαράδοση»
Υ Ι Ε Ρ Ο Υ όχι
Ν Α απλώς
Ο Υ Μ τιμά
Α Σ τον Ελληνισμό
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
Ο
Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
Αγαπητοί αδελφοί,
τηνΓια
καινούργια
περίοδο,
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
μελών
για το
2017-2018.
(Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
948
3021 διοργανώνει
Η ΦιλόπτωχοςΜΟΝΤΡΕΑΛ
Αδελφότης του
Ιερού
Ναού
Τιμίου
Σταυρού
γεύμα σε πακέτο, την
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
Μόντρεαλ
Κυριακή
18 Σεπτεμβρίου για την γιορτή
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καλούμε θερμά
Όλους
εσάς
που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά
εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7
Σεπτεμβρίου
2017
και ώρα
το μεσημέρι
στην
όλους όσους επιθυμούν, να έλθουν σε τώρα,
επαφή
με 12:00
τηκαιΦιλόπτωχο,
και να
δώσουν την
Συλλόγων
με οργανισμού,
μικρόδιοργανώνει
ανθρώπινο
καθώς
καινα
απλούς
εθελοντές, αφού
αίθουσα
821δυναμικό,
Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
Ητου
ΦΙΛΙΑ
εκδρομή
για
θαυμάσουμε
τα για
παραγγελία
τους.
όλους
υπάρχει
θέση
και
όλοι
μπορούν
να
συμμετάσχουν
και
να
προσφέρουν.
Η
Οι παραλαβές
των γευμάτων
θα γίνουν
την Κυριακή
Σεπτεμβρίου μεταξύ 11:30 με 13:30,
υπεροχα
χρώματα
του 18
Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
τηςτου
περσινής
εκδήλωσης
το απέδειξε,
αφού καιLaval,
σε αυτούς
τους Συλλόγους
στην
αίθουσα
Ιερού
Ναού
Τιμίου
Σταυρού.
(4865
Souvenir,
Quebec)
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
τοναμεσημέρι
στο
μεγεύμα
το
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
Το
περιλαμβάνει:
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque
west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους
και
τον
τόπο
καταγωγής
τους.
Ένα (1) στήθος κοτόπουλου, πατάτες, ψωμί, ελληνική σαλάτα, σπανακόπιτα και γλυκό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Την Πέμπτη

22η Οκτωβρίου
Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε

Τιμή πακέτου: $25.00

Μετά
τιςλεωφορείο
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Το
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του τόπου
πάλι
όλοι
μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
Μπορείτε να δώσετε
την παραγγελία
καλώντας την Φιλόπτωχο
στο το
(450)
686-8207. που
821 Ogilvy
γωνίασας
Outremont
στις 9:30
πρωί
ακόμη χρόνο γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
και
από
κοινού
και
με
υπερηφάνεια
και απο το Λαβάλ στις 10:00
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτο
ευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
Η επόμενη συνάντησή
μας πραγματοποιείται
την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις
ειναι
περιορισμένες
γι
αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
και Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην“Περπατάμε
αίθουσα του Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς, Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Εγγραφές
9:00π.μ.
Ενημέρωσης, εθελοντές και όσους
από εσάς
(514)
948 θέλετε
3021.να συνδράμετε στο έργο μας

Αναχώρηση
Απο το 821
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
Ο
Πρόεδρος
Συμμετοχή $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Ogilvy Ave. Montréal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε
μέχρι το Πάρκο Jarry,
όπου θα κάνουμε διάφορες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε
με ευκολία θα υπάρχει2022
αυτοκίνητο.
16ο WALKATHON
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν Δωρεάν, BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

District of Chomedey

Η

Ste-Croix

ΟΤ
Φ

ΛΑΚΩ
Ν

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των
Greek Orthodox Ladies
Les Dames
de
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε
όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD.
ΗBénévoles
διαδικασία
Philoptochos Society
l’église
grecque Orthodoxe
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι
περιορισμένος
δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες
οι ανακοινώσεις.
of Holy
Cross Church

17
Σεπτεμβρίου 2022
ΠάρτυΣάββατο
Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
Τρίτη ηλικία.
διασκέδασηςτους
και στην
κεφιού.
ακαδημαϊκή
χρονιά
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
4865 Chemin du Souvenir, Laval, (Québec), H7W 1E1 • Tél.: (450) 973-3773 •

Fax.:τηλεφωνήστε
(450) 973-3754Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
των30εορτών,
σε
την διάρκεια
αργότερο
έως τις
Oκτωβρίου
2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασία
με το CLSC
Mythos
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
της ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσω ασκήσεων
και
θεωρίας
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον

Αγαπητά μέλη και φίλοι

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
και πώς η Ελληνική τους
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε
Τα μαθήματα
είναιΟργανισμού
ΔΩΡΕΑΝ
για
τους
αρχάριους,
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
έχει
συμβάλει
στη
διαμόρφωση
τους
και
του
Τρίτης
Ηλικίας
ητου
«ΦΙΛΙΑ»,
επικοινωνήστε
με τη ΓεωργίαΕλληνίδα,
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
στο William
Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
Όπως
κάθε χρόνο,
έτσι και
φέτος
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο
SS-21, κάθε
Τρίτη
καιδιοργανώνεται
Παρασκευή. από τη «ΦΙΛΙΑ»

για 16 φορά η πορεία για την ενίσχυση των Meals on Wheels, του
προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων,
αρρώστων
και όχι μόνο.
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
Σάββατο
17
Σεπτεμβρίου
2022 και ώρα 11:00 π.μ.
στο (514)Το
948
3021
AHEPA Montreal
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
θα συναντηθούμε
για στο
να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας
η
Οι συμπληρωμένες
αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
στην
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017.
κάτωθη διεύθυνση:

Montreal, QC
στις στην
26 Νοεμβρίου
Πάρκο Saint-Norbert
στο Λαβάλ, και
πουΓλυκερία
βρίσκεται
Cartier
στο
θέατρο
St-Denis
αξία
$250
μεταξύ 64 και 66 Avenue,

H3S 2V7 Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

να περπατήσουμε
γύρω τηλεφωνήστε
απ’αυτό και να
Για για
πληροφορίες
και προσφορές
στοβοηθήσουμε
(514) 948 3021

Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org

με τον έστω και μικρό οβολό μας να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για
αυτό το τόσο αναγκαίο πρόγραμμα.
Η εγγραφή είναι $10.00 και το περπάτημα θα αρχίσει στις 11:30 π.μ.
Θα είναι εκεί οι διάφοροι προσκεκλημένοι, θα έχετε δωρεάν lunch
για την συμμετοχή σας και η Αργυρώ θα σας κάνει την καθιερωμένη
Γυμναστική.
Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα,
που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται.
Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη,
εάν βέβαια σας χρειάζεται.
Ελάτε και υποστηρίξετε την Τρίτη Ηλικία,
γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της.

« Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα ’ρθεις »

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 514 948 6063
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Κεμπέκ: Σφαίρες κοντά σε δημοτικό
σχολείο στο Μόντρεαλ
Η ατελείωτη σειρά πυροβολισμών φτάνει σε άλλο επίπεδο

Τ

ο Μόντρεαλ εξακολουθεί να αναρρώνει από μια νύχτα που μοιάζει με
την Άγρια Δύση, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για τους γονείς μικρών παιδιών στο
Rosemont και στο Anjou, λόγω δύο πυροβολισμών που σημειώθηκαν σε απόσταση αναπνοής από τα δημοτικά σχολεία, σπάζοντας ακόμη και το παράθυρο
ενός από αυτά (φωτ.).
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Όταν χτύπησε το κουδούνι του σχολείου
Roseraies στο τέλος του πρωινού της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου, η Φουζία Αουρτιλάνε
περίμενε το κοριτσάκι της μπροστά στην
πόρτα. Ενοχλήθηκε, όχι από τη βροχή,
αλλά από τους πυροβολισμούς στο σχολικό κτίριο στη Boulevard des Galeriesd›Anjou λίγες ώρες νωρίτερα.
Νεαροί που βρίσκονταν στον προαύλιο
χώρο έγιναν στόχοι ατόμων που επέβαιναν σε όχημα, αλλά δεν τραυματίστηκαν.
Ένα παράθυρο κατεστραμμένο από βλήμα έπρεπε να αντικατασταθεί το πρωί.
«Είναι επειδή έπρεπε να την πάρω για
δείπνο, αλλά θα έμενα σπίτι σήμερα»,
παραδέχεται ταραγμένη η γυναίκα. Λίγες
στιγμές αργότερα, η μικρή ήρθε για φαγητό με τη μητέρα της. Το κοριτσάκι, του
οποίου η μητέρα προτίμησε να κρατήσει
το όνομά της μυστικό, γιόρτασε τα γενέθλιά της και έμελλε να σβήσει τα 11 της
κεράκια την Τρίτη.
«Φοβάμαι. Είναι ένα αστείο πάρτι», λέει
ο νεαρός φοιτητής ντυμένος με αδιάβροχο, εμφανώς προβληματισμένος.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ακούστηκαν και
άλλοι πυροβολισμοί, αυτή τη φορά στο
κέντρο της πόλης. Ένας 38χρονος άνδρας

που βρισκόταν στην Place Émilie-Gamelin,
rue Berri, χτυπήθηκε από τουλάχιστον ένα
βλήμα και είναι σε σταθερή κατάσταση
στο νοσοκομείο. Μια ώρα αργότερα, ένα
όχημα καταστράφηκε με σφαίρες, ενώ
ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δημοτικού σχολείου Monarques στο Rosemont.
«Τα πράγματα είναι σοβαρά, είναι πραγματικά η περιοχή λιγότερο ασφαλής και
δε μου αρέσει», λέει ο René Thériault, ο
οποίος ζει στη γειτονιά για πενήντα χρόνια και τον ξύπνησαν οι πυροβολισμοί.
Τελικά, γύρω στις 2 τα ξημερώματα,
η σειρά των πυροβολισμών έληξε στη
rue Saint-Denis, κοντά στη λεωφόρο De
Maisonneuve Est, στο κέντρο της πόλης.
Δύο άνδρες ηλικίας 26 και 32 ετών τραυματίστηκαν και είναι σε σταθερή κατάσταση. Το έγκλημα θα μπορούσε να συνδεθεί
με αυτό που συνέβη νωρίτερα στην Place
Émilie-Gamelin και θα συνδεόταν με τη
διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με τις
πηγές από διαφορετικά ΜΜΕ.

Οι δύο περιοχές εγκλήματος βρίσκονται
200 μέτρα μακριά η μία από την άλλη. Καθώς το συμβάν στη rue Saint-Denis έλαβε
χώρα στη μέση αυτής της εμπορικής αρτηρίας, αρκετοί άνθρωποι ήταν αυτόπτες
μάρτυρες παρά την περασμένη ώρα.
Ο κόσμος βρισκόταν στη βεράντα της
κοντινής μικροζυθοποιίας Saint-Houblon,
μεταξύ άλλων, και άρχισαν να ουρλιάζουν
όταν άκουσαν τους κρότους. Ο μάγειρας
κατευθύνθηκε προς τον τόπο του εγκλήματος, καθώς ένας μπάρμαν έσπευσε να
καλέσει το 911.
«Όταν τελειώσω αργά το βράδυ, ίσως
πάρω ταξί τώρα», είπε ένας υπάλληλος
που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δύο άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με
αυτόν τον τελευταίο πυροβολισμό.
Ο Jordance Jean, 34, και ο Joseph JeanLouis, 47, εμφανίστηκαν για λίγο μέσω

τηλεδιάσκεψης στο δικαστήριο του Μόντρεαλ. Φαινόμενος ενοχλημένος, ο JeanLouis ζήτησε «να δει τις εικόνες βίντεο»,
χωρίς να διευκρινίσει σε τι αναφερόταν.
Ο Ζαν από την πλευρά του δεν είπε λέξη.
Ο δικηγόρος του, ωστόσο, φαινόταν έκπληκτος που κατηγορήθηκε μόνο για κατοχή ναρκωτικών και οπλοκατοχή.
«Υπάρχουν σίγουρα νέες κατηγορίες που
θα έρθουν», είπε ωστόσο το δικαστήριο.
Καθώς η εισαγγελία αντιτάχθηκε στην
αποφυλάκισή τους με εγγύηση, προς το
παρόν θα παραμείνουν κρατούμενοι.
Το δίδυμο έχει ένα εντυπωσιακό ποινικό
παρελθόν, κυρίως για φακέλους επίθεσης.
Ο Joseph Jean-Louis καταδικάστηκε συγκεκριμένα σε πέντε χρόνια φυλάκιση το
2019 επειδή μαχαίρωσε δύο ιερόδουλες
λίγα χρόνια νωρίτερα.
Η αδέσποτη σφαίρα που χτύπησε ένα
δημοτικό σχολείο, η πρώτη από την έναρξη των πυροβολισμών στην περιοχή του
Μόντρεαλ σύμφωνα, ήταν μόνο το πιο
πρόσφατο περιστατικό όπου δημόσιο κτίριο χτυπήθηκε από πυροβολισμούς από
τις αρχές του 2021. Ακολουθούν ορισμένα
παραδείγματα:
-Σεπτέμβριος 2022: Κρότοι ακούστηκαν
πολύ κοντά σε μια αρένα στα ανατολικά
της μητρόπολης.
-Μάιος 2022: Το μπροστινό μέρος ενός
εγκαταλειμμένου παιδικού σταθμού ήταν
γεμάτο σφαίρες, στο Rivière-des-Prairies.
-Απρίλιος 2022: Ένα βλήμα τρύπησε το
παράθυρο μιας βιβλιοθήκης στο Anjou.
-Σεπτέμβριος 2021: Μια απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε κοντά σε παιδικούς
σταθμούς, στο Saint-Michel.
-Μάρτιος 2021: Μια αδέσποτη σφαίρα
έσπασε το παράθυρο του νοσοκομείου
Pierre-Boucher στο Longueuil.

SINGING and PIANO LESSONS
PRO RECORDINGS and
VIDEOCLIPS for SOCIAL MEDIA
ONLINE CONCERTS
and PRESENTATIONS

514.616.6919

dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons
Directors: Maria Diamantis BMus,
Dimitris Ilias BFA, DAMPS

in collboration with:

Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.
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Σε επιφυλακή στην Κύπρο
για το επόμενο βήμα του Ερντογάν

Η κοινοπραξία της ExxonMobil – Qatar Petroleum, που έχει αναλάβει
τα «Οικόπεδα 5 και 10» της κυπριακής ΑΟΖ, δυσκολεύει τα σχέδια της Αγκυρας

Τ

ο «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» έχει αγκυροβολήσει για έρευνες ανοιχτά της
Αττάλειας. Σε περιοχή που να υπενθυμίζει την παρουσία του ως «απειλή» μεν,
αλλά να μη δίνει αφορμή για διεθνείς
επιπλήξεις εναντίον της Τουρκίας δε.
Αυτά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, που είναι σε ισχύ η υφιστάμενη NAVTEX. Από
εκεί και μετά βλέπουμε.
Αλεξάνδρα Φωτάκη*
© in.gr
Με τα σενάρια για την κλιμάκωση να
αναφέρονται σε στάδια που θα φτάσουν
σε κορύφωση, όσο πλησιάζουμε προς τις
τουρκικές εκλογές το Μάιο. Η συγκυρία
άλλωστε των τριπλών εκλογών σε Ελλάδα
– Κύπρο και Τουρκία έχει σημειωθεί από
διπλωμάτες σε Αθήνα και Αγκυρα ως εξαιρετικά αρνητική, όσον αφορά τις δυνατότητες εκτόνωσης της έντασης.
Η Λευκωσία επισπεύδει το ενεργειακό
ερευνητικό της πρόγραμμα με στόχο να
αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το μομέντουμ που έχει διαμορφωθεί μετά τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και που
αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της
Ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο των
προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για
εξεύρεση νέων πηγών φυσικού αερίου, με
στόχο την απεξάρτηση από τη Μόσχα.
Στο ίδιο πλαίσιο, όπως έχει δηλώσει και
η κύπρια υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, η Λευκωσία αξιολογεί τα σενάρια
για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου στο πλαίσιο και των περιφερειακών
συνεργασιών που έχει συνάψει με χώρες
όπως η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Με τις Βρυξέλλες να είναι ενήμερες για τις
διεργασίες που έχουν στόχο την ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
ενεργειακών πόρων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Η Κυπριακή Δημοκρατία από την πλευρά
της προχωρά σε συγκεκριμένες κινήσεις
θωράκισης της ΑΟΖ της, ανακοινώνοντας
τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο οικόπεδο «6», στο στόχο «Κρόνος 1», ενώ
ξεκινά και νέα ερευνητική γεώτρηση στο
στόχο «Ζευς 1», με την ανακάλυψη και στο
«Καλυψώ» να είναι επίσης ένα δεδομένο.
Εχει επίσης προχωρήσει ήδη, στο τέλος
του 2021, στην αδειοδότηση του «Οικοπέδου 5» στην κοινοπραξία της ExxonMobil
– Qatar Petroleum, που έχει και τα δικαιώματα στο «10».
Με δεδομένο και ότι οι σχέσεις Τουρκίας
– Κατάρ είναι εξαιρετικά στενές, γεγονός
που κάνει πιο δύσκολη μια ενδεχόμενη
πρόκληση απέναντι στην εν λόγω κοινοπραξία. Οι σεισμικές έρευνες στο «Οικό-

πεδο 5» βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ
σεισμογραφικές πραγματοποιούνται και
στο «10», καθώς η Exxon θεώρησε ότι
απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία μετά τα
αποτελέσματα στη γεώτρηση αξιολόγησης στο «Γλαύκος 1».
Το μομέντουμ του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ευνοϊκό για την Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον
οι ενεργειακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί τής εξασφαλίζουν σε ένα βαθμό
την ασφάλεια να προχωρήσει ανενόχλητη
– προς το παρόν – στις απαιτούμενες έρευνες και αυξάνουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον
για ενδεχόμενα κοιτάσματα στην περιοχή.
Την ίδια στιγμή ωστόσο, εντείνουν και τις
διεκδικήσεις της Τουρκίας, που θέλει σαφώς μερίδιο στους ενεργειακούς σχεδιασμούς και απαιτεί να συμπεριλφθεί στους
ενεργειακούς δρόμους που επαναχαράσσονται, χρησιμοποιώντας και το ρόλο που
αναπτύσσει στο Ουκρανικό.

ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΗΣ
«ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»
Και αν το «Οικόπεδο 10» είναι εκτός των
τουρκικών διεκδικήσεων, το «5» όπως και
το «6» βρίσκονται κατά το ήμισυ εντός
των περιοχών που η Αγκυρα αναπτύσσει
το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Και
βρίσκεται στα σενάρια πιθανής κλιμάκωσης, ανάλογα με τους σχεδιασμούς που
θα επιχειρήσει να υλοποιήσει ο τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τους
επόμενους μήνες, δοκιμάζοντας και την
ελαστικότητα του ΝΑΤΟ και της Δύσης
απέναντί του.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών και
διπλωματών, η επιθετικότητα της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας
αναμένεται να εξελιχθεί σταδιακά, ξεκινώντας πιθανότατα από μη αδειοδοτημένες περιοχές δυτικά της Κύπρου. Εάν
αυτές επιβεβαιωθούν, ο επόμενος στόχος
του «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» αναμένεται
να είναι δυτικά της Κύπρου, εκτός ορίων
χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και στα όρια με της κυπριακής ΑΟΖ,
όπου έχουν πραγματοποιηθεί σεισμικές
έρευνες και στο παρελθόν. Ενώ, καθώς η
Αγκυρα βαδίζει προς τις εκλογές, το γεωτρύπανο αναμένεται να επιχειρήσει να
αγκυροβολήσει ενδεχομένως στο βόρειο
τμήμα του «Οικοπέδου 6».
Στα σενάρια μπαίνει και η πιθανότητα
αποστολής του τουρκικού γεωτρύπανου
στο «Οικόπεδο 3» που δεν περιλαμβάνεται μεν στη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά
εντάσσεται στα δικαιώματα που έχει «παραχωρήσει» το κατοχικό καθεστώς στην
Αγκυρα ως «τουρκοκυπριακή ΑΟΖ».
*ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»

PROFESSIONAL AUTO BODY
REPAIR & PAINTING
Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching
Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides,
Local 103, Vimont, Laval
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 St-Roch, Montreal)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
τής λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς

στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας
(827, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham, Qc.)
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΕΙΡΉΝΉΣ ΘΕΜΕΛΉ
(ετών 100, το γένος Καρβελά, από τη Χώρα Σάμου)

ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΣ
ΧΑΡΙΣΑΚΉ

Τα παιδιά: Φειδίας Θέμελης
Στέλλα-Γιάννης Ανδρικοπούλου
Τα εγγόνια: Μαρίνα-Παναγιώτης Μπουρνάκης
Εμμανουήλ Ανδρικόπουλος
Ο δισέγγονος, η νύφη: Τούλα Καρβελάς
Τα ανίψια: Νικόλαος Καρβελάς [οικογενειακώς]
& Γεώργιος Καρβελάς [οικογενειακώς]

(από Αθήνα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
από εδώ και την Ελλάδα.

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι
όπως παρευρεθούν

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΑΝΑΓΙΏΤΉ (ΤΑΚΉ)
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο τής
λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς, Ειρήνης Θέμελη.

(από Λεωνίδιο Κυνουρίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΏΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΉ

ΚΏΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ

(από Λαμπόκαμπο Μολάων Λακωνίας)

(από Ρέθυμνο Κρήτης)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Our family...caring for yours

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

55 rue Gince, Montreal | 514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Μάχη του Μυριοκέφαλου
Σ

τις 17 Σεπτεμβρίου 1176, οι Βυζαντινοί υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ
Α’ Κομνηνό υφίστανται δεινή ήττα από
τους Σελτζούκους Τούρκους του σουλτάνου Κιλίτζ Αρσλάν Β’ στην κλεισούρα
του Μυριοκέφαλου και εγκαταλείπουν
κάθε σκέψη για την ανακατάληψη της
Μικράς Ασίας.
Μετά τη μεγάλη τους νίκη στο Ματζικέρτ (1071) και την εδραίωση της κυριαρχίας τους στο εσωτερικό της Μικράς
Ασίας, οι Σελτζούκοι Τούρκοι αύξησαν
δραματικά την πίεσή τους στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που βρισκόταν σε
παρακμή. Το 1146, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α’ Κομνηνός εξεστράτευσε εναντίον τους και προέλασε μέχρι το Ικόνιο,
αναγκάζοντας τον σουλτάνο Μασούντ Α’
να υπογράψει συνθήκη ειρήνης το επόμενο έτος, δια της οποίας οι ανακαταληφθείσες περιοχές και πόλεις από τον
Μανουήλ επανήρχοντο στο Βυζάντιο. Ο
διάδοχος του Μασούντ, Κιλίτζ Αρσλάν Β’
παραβίασε χρόνια αργότερα τους όρους
της συνθήκης και άρχισε και πάλι τις επιδρομές στα εδάφη της αυτοκρατορίας.
Ο Μανουήλ απάντησε με μια καλά
οργανωμένη εκστρατεία, ηγούμενος
πολυάριθμης στρατιάς από περίπου
30.000 άνδρες, στην οποία συμμετείχαν
και σύμμαχες δυνάμεις από την Ουγγαρία, τη Σερβία και από το Πριγκιπάτο

της Αντιοχείας, το οποίο εξουσίαζαν οι
σταυροφόροι. Ο Κιλίτζ Αρσλάν με σαφώς
μικρότερες δυνάμεις υποχωρούσε διαρκώς, παρενοχλώντας τους Βυζαντινούς
με δυνάμεις ατάκτων και εφαρμόζοντας
την τακτική της «καμμένης γης». Έτσι
πριν ακόμη αρχίσει η μάχη, ο βυζαντινός
στρατός άρχισε να αποδεκατίζεται από
την έλλειψη εφοδίων και από δυσεντερία, εξαιτίας του μολυσμένου νερού.
Παρά την ευνοϊκή συγκυρία, ο σουλτάνος πρότεινε τη σύναψη ειρήνης, την
οποία ο Μανουήλ απέρριψε, παρά τις
συστάσεις των στρατηγών του. Παράλληλα, έψαχνε την κατάλληλη τοποθεσία
για να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τους
Βυζαντινούς. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1176, σ’ ένα
δύσβατο ορεινό πέρασμα κοντά στο
εγκαταλελειμμένο χωριό Μυριοκέφαλο
(Τσαρντάκ), στην περιοχή του Ικονίου,
από το οποίο θα περνούσε υποχρεωτικά
ο στρατός του Μανουήλ. Ο Κιλίτζ Αρσλάν
πρόλαβε και έλαβε επίκαιρες θέσεις με
τους άνδρες του, πιάνοντας στον ύπνο
τους Βυζαντινούς, οι οποίοι υπέστησαν
φοβερή καταστροφή. Τη σύγχυση επέτεινε και μια σφοδρή αμμοθύελλα, που
ελάττωσε τόσο πολύ την ορατότητα,
ώστε να μην είναι δυνατό οι πολεμιστές
να διακρίνουν τους αντιπάλους τους και
να σκοτώνονται μεταξύ τους.

Το περίεργο πάντως είναι, ότι ο Κιλίτζ
Αρσλάν ζήτησε τη σύναψη ειρήνης, την
οποία ο Μανουήλ αποδέχτηκε. Στους
όρους της περιλαμβάνονται οι κατεδαφίσεις οχυρώσεων στα Βυζαντινο – Τουρκικά σύνορα (Δορύλαιο και Σουβλαίο) και
την καταβολή φόρου.
Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, σε μήνυμά
του στην Κωνσταντινούπολη, παραλλήλισε την ήττα του στο Μυριοκέφαλο με

την καταστροφή του Ρωμανού Δ’ Διογένη στο Ματζικέρτ, πριν από έναν αιώνα.
Μετά τη νίκη τους, οι Σελτζούκοι Τούρκοι
δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες για την
επέκτασή τους στη Μικρά Ασία, καθώς
η Μάχη του Μυριοκέφαλου αποδιοργάνωσε το αμυντικό σύστημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη
περιοχή.
© sansimera.gr

Και οι Ρωμαίοι φοβούνταν τους «ξένους που
μας παίρνουν τις δουλειές»: Τους Έλληνες!

Η γενετική ανάλυση λειψάνων από την εποχή της αυτοκρατορικής Ρώμης δείχνει ότι μεγάλο
μέρος του πληθυσμού είχε συρρεύσει στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από την Ανατολή

«Έ

ρχονται οι ξένοι, μας παίρνουν
τις δουλειές και τις γυναίκες
μας!». Και όμως, η ξενοφοβική καταγγελία δεν είναι καθόλου πρόσφατη,
αλλά μας έρχεται από την εποχή των
Ρωμαίων.
Οι αρχαιολόγοι διαπιστώνουν τώρα,
ότι υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτά
που έγραφαν ποιητές, όπως ο Ρωμαίος
σατιρικός Ιουβενάλης, για τους Έλληνες
που παίρνουν τις δουλειές και βάζουν
χέρι στις γυναίκες (και όχι μόνο). Ομάδα
γενετιστών ανέλυσε το DNA από οστά
των αφτιών σε 127 αρχαίες ταφές μέσα
και κοντά στη Ρώμη. Οι ταφές, που κάλυπταν χρονικό διάστημα 12.000 ετών,
έδειξαν ότι την εποχή της αυτοκρατορικής Ρώμης (από τον 1ο αιώνα μ.Χ. και
μετά) υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετανά-

στευσης από τα ανατολικά προς τα δυτικά.
Δηλαδή, από την Ελλάδα και τη σημερινή Μέση Ανατολή, στη Ρώμη.
Λίγο νωρίτερα, τον 1ο αιώνα π.Χ., πριν
από την εποχή της μεγάλης ακμής της
Ρώμης, ο πληθυσμός της πόλης ήταν
γενετικά παρόμοιος με αυτόν της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Σταδιακά η πόλη άρχισε να γίνεται όλο και περισσότερο κοσμοπολίτικη και έτσι άλλαζε η γενετική
σύσταση. Την εποχή της αυτοκρατορικής
Ρώμης (από το 27 π.Χ. ως το 476 μ.Χ.), ο
πληθυσμός της πόλης έφτανε ακόμη και
το ένα εκατομμύριο ανθρώπους, κατά
κύριο λόγο ελληνικής προέλευσης ή από
τη Μέση Ανατολή. Από τα 48 δείγματα
ταφών της αυτοκρατορικής περιόδου,
μόνο δύο είχαν προέλευση από τη δυ-

Custom made printing
1000 Post Cards....$104

τική ή τη νοτιοδυτική Ευρώπη. Οι άλλες
ήταν ανθρώπων από τις ανατολικές και
τις αφρικανικές επαρχίες ή τη Βόρεια
Αφρική. Μιλώντας με τη σύγχρονη ορολογία, οι μεταναστευτικές ροές από τις
ανατολικές επαρχίες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές από τις δυτικές, όπως η
Γαλατία. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού στην ανατολική Μεσόγειο και οι μεγαλουπόλεις,
όπως η Αθήνα, η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια, προκαλούσαν ροή πληθυσμού
από τα ανατολικά στα δυτικά. Αντίθετα,
το φυσικό τείχος των Άλπεων εμπόδιζε
τις ροές από τα δυτικά προς τη Ρώμη.
Έτσι, σταδιακά, ακόμη και Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν ανατολίτικη καταγωγή,
όπως ο Σεπτίμιος Σεβήρος, που καταγόταν από τη σημερινή Λιβύη.

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY

4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

Στη Ρώμη, εκτός από τα λατινικά θα
ακούγονταν ελληνικά και αραμαϊκά,
ενώ διαδεδομένη ήταν και η λατρεία
ανατολίτικων θρησκειών και δοξασιών.
Εξ ου και το ξενοφοβικό παράπονο το
Ιουβενάλη: «Πάντα θα υπάρχει κάποιος
Πρωτογένης, Δίφιλος, ή Έρμαρχος να
κάνει κουμάντο. Τίποτα δε σέβονται και
τίποτα δεν είναι ασφαλές από το πέος
τους. Ούτε η κυρία του σπιτικού, ούτε η
παρθένα κόρη, ούτε καν ο νεαρός αρραβωνιαστικός της».
Η πτώση της Ρώμης έφερε και τη σταδιακή απομείωση της γενετικής της ποικιλομορφίας. Ο πληθυσμός μειώθηκε
λόγω των πολέμων και των επιδημιών,
αλλά και λόγω της μετανάστευσης προς
τη νέα μεγαλούπολη, την Κωνσταντινού© Protagon.gr
πολη.

Lowest Price in
Coroplast Signs !
Great for Real Estate Agents !

1000 Flyers ......... $234
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ...........$104
12’’ x 18’’, One sided

Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications.
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ 19/9/2022 – 25/ 9/2022
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1462: Ο γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζι παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλήνης στο
σουλτάνο Μεχμέτ Β’. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας, ξεσπούν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές
των ελλήνων κατοίκων.
1835: Ο άγγλος φυσιοδίφης Τσαρλς Ντάργουιν
(γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος)
φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, μία συστάδα
νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις
πέντε εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο
των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την
αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της
φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
1934: Ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της
Ντίσνεϊ, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε κόμικ-στριπ εφημερίδας.
1967: Ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι της
Σαντορίνης.
1982: Σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους
πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα
Σάμπρα και Σατίλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
858

Ο ανάδρομος Ερμής στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του μήνα, σας κάνει να πατήσετε
φρένο στη σχέση σας ή μια συνεργασία
σας. Μη βιαστείτε να υπογράψετε συμβόλαια ή σπεύσετε σε μια συνεργασία,
τώρα είναι μια χρονική περίοδος αναλυτικής σκέψης και επαναξιολόγησης.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Πότε ήταν η τελευταία φορά που
ελέγξατε την υγεία σας; Τώρα ήρθε η ώρα
να κάνετε αποτοξίνωση στον οργανισμό
σας και να ασχοληθείτε με την ευεξία σας.
Κάντε επίσης εκκαθάριση από παλιά χαρτιά και άχρηστα αντικείμενα, που έχουν
συσσωρευτεί στις αποθήκες σας. Αλλά
βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πετάξει ουσιώδη πράγματα ή οικογενειακά κειμήλια.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Με τον ανάδρομο Ερμή στον
ερωτικό πέμπτο οίκο σας, αναρωτιέστε
αν υπάρχουν ρομαντισμός και αγάπη στη
σχέση σας, προσπαθείτε να αποκρυπτογραφήσετε τα συναισθήματα του αγαπημένου σας. Αποφύγετε τους καυγάδες αν
δεν μπορείτε να κατανοήσετε τις διαθέσεις του αγαπημένου σας και επικοινωνήστε με σαφήνεια και ανοιχτά!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Ο ανάδρομος Ερμής θα βρίσκεται στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και
της οικογένειας, κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του μήνα, και σας προειδοποιεί στο να είστε προσεκτικοί σε σχέση
με ποιον φιλοξενείτε στο σπίτι σας. Ίσως
πάλι αποφασίσετε να κάνετε καθαρισμό
του σπιτιού σας ή κάποια επισκευή.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος
στον τρίτο οίκο σας, της επικοινωνίας
και σας ζητά να είστε εγκρατείς στα
λόγια σας. Αυτή είναι μια καλή στιγμή
για να αποπερατώσετε ένα συγγραφικό
έργο ή να επανασυνδεθείτε με παλιούς
φίλους. Μπορεί να κάνετε ένα κοντινό
ταξίδι κάπου, όπου έχετε ευχάριστες
αναμνήσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Ο ανάδρομος Ερμής, ο οποίος
θα βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σας,
της φιλίας και της τεχνολογίας, κατά το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του μήνα,
καθιστά επιτακτική την ανάγκη να δημιουργήσετε αντίγραφα των πολύτιμων
αρχείων του υπολογιστή σας. Αναμείνατε επίσης καθυστερήσεις ή ανατροπές
σε ένα ομαδικό έργο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, και απαιτεί ισορροπία στον προϋπολογισμό σας. Αν
ψάχνετε για δουλειά, προσεγγίστε πελάτες
ή συναδέλφους από το παρελθόν σας, ίσως
ψάχνουν κάποιον με τις δικές σας ικανότητες. Αν χρειάζεται, παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης, θα βοηθήσει στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Εάν νιώθετε άγχος και πίεση
ίσως σκεφτείτε να αποχωρήσετε, ειδικά αν η εργασία σας έχει καταστεί άνευ
αντικειμένου. Προσέξτε την επικοινωνία
με τον προϊστάμενο σας και τους συναδέλφους σας. Ίσως πάλι επανεμφανιστεί
μια παλιά επαγγελματική συνεργασία
αλλά μην πάρετε οριστικές αποφάσεις
τώρα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Με τον ανάδρομο Ερμή στο
ζώδιό σας, θα είναι δύσκολο να οργανωθείτε και να θέσετε χρονοδιάγραμμα για
να αποπερατώσετε όλες τις υποχρεώσεις
σας. Ίσως αναβιώσει μια αγάπη από το
παρελθόν ή ένα έργο που το είχατε στο
συρτάρι εδώ και πολύ καιρό. Μπορεί
ακόμα να επανασυνδεθείτε με αγαπημένους φίλους.

Ο ανάδρομος Ερμής, ο οποίος θα βρίσκεται στον επεκτατικό ένατο
οίκο σας κατά το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα του μήνα, εφικτά την προσοχή σας σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση, τα
ταξίδια και τα επιχειρηματικά σχέδια.
Αν έχετε προγραμματίσει ένα ταξίδι
αναμείνατε κάποιες ανατροπές στα
σχέδιά σας.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Μπορεί να αποξενωθείτε από
τον κοινωνικό σας περίγυρο, δε θέλετε
να μιλήσετε σε κανέναν. Από τη θετική πλευρά, μπορεί να αναβιώσετε ένα
δημιουργικό έργο ή απλά νιώθετε την
ανάγκη να είστε μόνοι σας, κι αυτό είναι η τέλεια διέξοδος για όλα τα συναισθήματα που διοχετεύονται τώρα.

Με τον ανάδρομο Ερμή στον
όγδοο οίκο σας, του πάθους και των κοινών οικονομικών πόρων, διακατέχεστε
από εμμονές και προσπαθείτε να ξεδιαλύνετε κάποια μυστικά. Αν μια παλιά
αγάπη που σας πόνεσε βαθιά κάνει την
επανεμφάνισή της, κρατήστε την πόρτα
κλειστή, ειδικά όταν πρόκειται για ένα
τοξικό άτομο.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μόλις έχουν φέρει στο θάλαμο τον
ασθενή από το χειρουργείο και στο
προσκεφάλι του κάθεται η γυναίκα
του.
Σε κάποια στιγμή, εκείνος ανοίγει
τα μάτια του και μουρμουρίζει:
-Είσαι πανέμορφη...
Η γυναίκα, κολακευμένη, συνεχίζει
να κάθεται δίπλα του. Μετά από
κανένα… μισάωρο, ο ασθενής
ξανανοίγει τα μάτια του και λέει:
-Συμπαθητική είσαι...
-Συμπαθητική; Πριν από λίγο μου
έλεγες ότι είμαι πανέμορφη!
-Ε, τι θες, βρε γυναίκα; Σιγά σιγά
περνάει η επήρεια της νάρκωσης...

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 857 Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

514-691-2922 |

INFO@CONCEPTG7.COM

|

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΚΑΙ ΓΗΡΑΤΕΙΑ
Δύο γέροι κάθονταν σε ένα πάρκο και
μιλούσαν για τα γηρατειά.
-Οι γυναίκες είναι πολύ τυχερές όταν
γερνάνε.
-Τι εννοείς;
-Να, σπάνια πια κάνουμε έρωτα,
αλλά η γυναίκα μου είναι πιο
υγιής από ποτέ.
-Πιο υγιής; Μα πως;
-Παλιότερα, όταν ήμασταν νέοι,
σχεδόν κάθε βράδυ είχε φοβερούς
πονοκεφάλους, ενώ τώρα που
γεράσαμε, δεν έχει πια, εδώ και
χρόνια...

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ
-Γιατρέ μου, βλέπω στον ύπνο μου
πρόβατα να παίζουν μπάλα!
-Πάρε αυτό το φάρμακο για μια
εβδομάδα και δε θα τα ξαναδείς.
Μετά από μία βδομάδα…
-Γιατρέ, το φάρμακο δεν έκανε τίποτε.
Ακόμα βλέπω τα όνειρα…
-Καλά, για πάρε αυτό το φάρμακο
και έλα σε μία εβδομάδα.
Ξαναπάει την άλλη βδομάδα…
-Ακόμα βλέπω τα όνειρα!
-Καλά, πάρε σήμερα αυτό το
φάρμακο, και έλα πάλι αύριο
να σε δω.
- Α, δε γίνεται! Σήμερα έχει τελικό!!

7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3

• Versatile cabinet making manufacturer
• Years of experience in residential projects
• Turnkey solutions, specialized in kitchen renovation and hardwood flooring
• Total quality control in every stage (design - production & installation)
• Deadlines respected within budget

Visit our showroom for a free consultation!

C O N C E P T G7
www.conceptg7.com

DIRECT FROM OUR FACTORY

FREE ESTIMATION | FAST INSTALLATION

FASTER DELIVERY THAN ANYONE

FLAT PANEL, M
ODERN MODEL
starting at

$7,500
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Something for everyone | De tout pour tous
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Supermarché PA
4600 Blvd Samson, Laval, QC. | 450.682.4441
5242 Ave du Parc, Montréal, QC | 514.273.8782
1420 Rue du Fort, Montréal, QC | 514.932.0922
www.supermarchepa.com

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872
www.mountroyalcem.com
Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC
www.complexeaeterna.com
Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
PALACE
514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC H7S 2K7
www.palacereception.com

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS,
Quebec : 11054 Valcartier, Qc.
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road,
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville
www.lanvac.com
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ
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Απ’όλα για όλους
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
We are hiring
- waiters/waitresses

- busboys/busgirls
Ζητούνται
υπάλληλοι
barista.
για προετοιμασία φαγητού
All positions are permanent,
- Καλές
συνθήκες εργασίας
full and part-time.
Bistro Grec Philinos is an upscale
restaurant is very busy, so
-OurΙκανοποιητικός
μισθός
restaurant
in Laval. We are the 2 of
experience is necessary for all positions.
two restaurants, family owned.
- Eργασία Πέντε μέρες
την εβδομάδα
nd

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9

T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca
Eπικοινωνήστε
με την Κουζίνα Νιάτα
Please email your resume to the above address
στο 514-892-9592
ή στοbetween
514-446-1821
or in person Wednesday-Sunday
4-8pm.

KOSTAS D. MENOUTIS 514-903-9000
6927, ave. du Parc, Suite 101
Montreal, QC H3N 1X7

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

514.731.6391

www.lazaros.ca

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

Professional Auto Body
Repair & Painting
• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

RESIDENTIAL
514-800-0666

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval

514 476-4565
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

Εσωτερικές και εξωτερικές
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια,
τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ,
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο
χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη
εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

Διαφημιστείτε
κι εσείς

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin
514-335-1881
12300, boul. Laurentien, Montreal, QC
www.manoirgouin.com

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

514-715-0746
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

ΖΗΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το ζαχαροπλαστείο
SERANO ζητά προσωπικό.

A

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

Andreas Alevras
CPA, CA

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999

- Πωλήτριες να ομιλούν
την Αγγλική και Γαλλική
γλώσσα.
- Άτομα να εργαστούν
στο εργαστήριο
παραγωγής.

NOW
HIRING
Pâtisserie SERANO is
looking for staff.
- Salespersons who speak
English and French.
- Individuals to work in
production departments.

Για πληροφορίες
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το
απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

JOB OPPORTUNITY
AU VIEUX DULUTH

ALIMENTS GOURMETS

PART-TIME
EMPLOYMENT
OPPORTUNITY
LAVAL
RESTAURANT
MEDOR
WAREHOUSE

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

COMMERCIAL

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
www.rosehillfoods.com

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net
Me Georgia Makrigiannis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security
Tel: 514-289-8585 | Fax : 514-289-9445
230 Authieur, St-Laurent | info@spartansecurity.ca

MANAGER
CENTRAL KITCHEN HELPER
Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit
FULL
TIME
FULLbasis
TIME
organization to work on a permanent part-time
– 3 days
per week (flexible days and hours)

1755 INDUSTRIAL BLVD.
815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC
Computer literacy is a must;LAVAL QC

Written & oral English, French & Greek required

CALL VICKY

CALL JOHN

Please1165
email your C.V. to: info@hlbs.ca.
450 663
450 663 1165
For more information
514-344-1666
auvieuxduluth.com
| info@auvieuxduluth.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
WE BUY GOLD
AND
DIAMONDS
- For over 38 years -

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό
οργανισμό. Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την
Before selling
εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει
ελεύθερα].
elsewhere,

come
us!
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις
χειρισμούsee
υπολογιστή,
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλήMon.
γνώση
Αγγλικής,
Γαλλικής
to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
και Ελληνικής γλώσσης.
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην
450-681-1363
ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@hlbs.ca.
Για περισσότερες πληροφορίες

achatorlaval.ca

514 344-1666

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,
Chomedey (North of St-Martin)

CURÉ-LABELLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

X

O

SAINT-MARTIN
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Visit mobifone.ca
to see all current offers
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

BACK TO SCHOOL DEALS

$

35

/month

for

5GB

at 4G LTE speeds1

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355
680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099
MONTREAL
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880
Place du Quartier
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934
Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784
SOUTH SHORE
Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335
Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769
NORTH SHORE
Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972
LANAUDIERE

when you bring your own phone

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014
OUTAOUAIS
Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

LIMITED TIME ONLY
Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Speeds up to 150 Mbps. In times of congestion, your data may be slowed according to the Fido
Network Management Policy; fido.ca/terms. FidoTM and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

